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КІРІСПЕ 
 

 Нарықтық экономиканың қалыптасуы Республикамыздағы бухгалтерлік 
есеп жүйесіне елеулі өзгерістер енгізді. Экономиканы басқарудың әкімшілдік-
әміршілдік жағдайында қалыптасқан бухгалтерлік есеп нарықтық 
экономиканың талаптарын қанағаттандыра алмайтындығын көрсетті.  
 Елімізде мемлекеттік меншікке негізделген кәсіпорындарды 
жекешелендіру бағдарламасының жүзеге асырылуы, жаңадан қалыптасқан 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің табысты қызмет етуі мақсатында тиісті 
экономикалық және құқықтық инфраструктураның құрылуы, республиканың 
кең шеңберлі халықаралық байланыстары, қаржы рыногына шығуы, шетелдік 
инвестициялардың көптеп тартылуы бухгалтерлік есеп жүйесін реформалауды 
талап етті.  
 Сөйтіп 90-шы жылдардың екінші жартысынан басталған реформалау 
процессінің нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүйесін халықаралық 
стандарттардың талаптарына сәйкес қайта құру жүзеге асырылды.       
Республикамызда бухгалтерлік есеп пен қаржылық қорытынды есеп беру 
жүйесін реттеуші ұлттық стандарттар, Типтік шоттар жоспары жасалынып 
бекітілді және олар  2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап басшылыққа алынып 
келеді. 
 Қазіргі кезде бухгалтерлік есепті нарықтық қатынастардың талабына сай 
жетілдіру процессі одан ары жалғасуда. Ендігі міндет – таяу жылдардың ішінде  
ұлттық бухгалтерлік есеп жүйесін халықаралық стандарттарға сәйкестендіруді 
жүзеге асыру. 
 Отандық бухгалтерлік есеп жүйесін халықаралық тәжірибеге 
сәйкестендіруді қамтамсыз ету жоғарғы кәсіби деңгейдегі мамандар даярлаумен 
тығыз байланысты. Осыған байланысты еліміздің жоғарғы оқу орындарында 
бухгалтерлік есеп және аудит бойынша мамандар даярлауды халықаралық 
бухгалтерлік есеп бағдарламасына сәйкес жүзеге асыру қолға алынды. Бұл 
бағытта ”Бухгалтерлік есеп принциптері” деп аталатын  пән Қаржы есебінің 
бастапқы теориялық курсы болып табылады. 
 Курстың басты мақсаты – экономика саласының кез-келген мамандықтары 
бойынша оқитын жоғарғы оқу орындарының студенттерін бизнес тілімен 
таныстыру, оларға бухгалтерлік есеп ақпараттарының қалай алынатындығы 
және қалай қолдану керектігі туралы түсініктер беру. 

2002 және 2006 жылдары ашық басылымда жарық көрген оқулық ҚР Білім 
және ғылым Министрлігі 2010 жылғы 10 қарашада бекіткен «Бухгалтерлік есеп 
принциптерің пәнінің типтік оқу бағдарламасына сәйкес өзгертулер  мен 
толықтырулар енгізіліп, электронды оқулық ретінде ұсынылып отыр.  
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 Онда халықаралық стандарттарға негізделген бухгалтерлік есепті 
ұйымдастыру мен қаржылық  есептілікті құрудың теориялық және 
методологиялық мәселелері қарастырылды.  
 Электронды оқулық жоғарғы және арнаулы орта білім беруші  оқу 
орындарының экономикалық мамандықтар бойынша оқитын студенттеріне, 
сондай-ақ нарықтық қатынсатардың талабына сай өз білімдерін жетілдіруге 
мүдделі кәсіби мамандарға арналған. Яғни, электронды оқулықтың көздеген 
мақсаты - оқырмандарды бүгінгі таңдағы бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
қорытынды есеп берудің  методологиялық мәселелері бойынша теориялық 
біліммен  қаруландыру болып табылады.  
 Электронды оқулық  он үш тараудан тұрады. Әрбір тараудың соңында 
оқырмандар өз білімін тексеріп көру үшін пайдаланатын сұрақтар және өзіндік 
жұмыстарды орындау үшін берілетін тапсырмалар келтірілді. Кітапта 
келтірілген сандық мәліметтер шартты түрде алынғандықтан олар анықтамалық 
материалдар ретінде қызмет көрсете алмайды.  
 Көпшілік назарына ұсынылып отырған бұл электронды оқулықта 
бухгалтерлік есептің теориялық мәселелеріне қатысты көптеген бұрыннан 
қалыптасқан ой пікірлерді дамытуға, кеңейтуге ұмтылыс жасалынған, 
сондықтан  онда қамтылған кейбір аспектілер пікір қайшылығын туындатуы 
мүмкін. Осыған байланысты орынды айтылған барлық сын пікірлерді автор аса 
зор ыждағаттықпен қабылдай отырып, кітаптың келесі басылымында 
ескеретіндігіне сендіре алады.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          

4 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-ТАРАУ. БУХГАЛТЕРЛІК  ЕСЕП АҚПАРАТТЫҚ  ЖҮЙЕ  РЕТІНДЕ 
 

1.1  Бухгалтерлік есептің пайда болуының және дамуының тарихи 
       аспектісі..............................................................................................................6 

 
1.2  Бухгалтерлік есептің анықтамасы және оның міндеттері........................10   

1.3  Бухгалтерлік ақпарат және басқару шешімдерін қабылдау...................11 

1.4 Қаржылық қорытынды есеп – экономикалық ақпараттар көзі 
       ретінде және оны пайдаланушылардың жіктелуі....................................12 
 
1.5 Қазақстан Республикасында шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
      бухгалтерлік есебін нормативтік-құқықтық реттеу..................................16 
 
1.6 Халықаралық бухгалтерлік есеп жүйесі және оның Қазақстан        

Республикасындағы бухгалтерлік есептің дамуына тигізетін әсері.............19 
 

1.7  Бухгалтерлік есептегі этика.......................................................................23 
 

Өз білімін тексеру сұрақтары.................................................................................26 

Өзіндік  жұмысты  орындау үшін  берілген  тапсырма.......................................26 

 

 
 
 
 
 
 

5 
 



 
 

 
 
 

1.1  Бухгалтерлік есептің пайда болуының 
және дамуының тарихи аспектісі 

 
Бухгалтерлік есеп адамзаттың дамуымен бірге өте ерте кезде пайда болды.  
Жалпы адам өмірінің, адамзат қоғамы өмірінің негізі – материалдық 

өндіріс процесі. Осы материалдық өндіріс процесі дамуының белгілі бір 
кезеңінде оны сандық түрде көрсету қажеттілігі және мүмкіншілігі туындады. 
Осы кезде есеп пайда болды және ол барлық уақытта материалдық өндіріс 
процесіне қызмет көрсетті, сонымен бірге жетілдіріліп отырды.  

Алғашқы қауымдық құрылыстың өзінде-ақ адамдарды өздерінің өмірін 
ұзарту үшін қанша тамақ табу керек екендігі толғандырды. Әрине, бұл кезеңде 
есеп тіркеусіз, қарапайым есте сақтау арқылы жүргізілді. Бірақ, шаруашылықты 
сәл де болса кеңейткен кезде жалғыз ғана есте сақтау есепті қамтамасыз етудің 
сенімді құралы бола алмайтындығын дәлелдеді. Сондықтан адамдар тастарды, 
тақтайларды, белгілерді т.б. пайдаланып, өте қарапайым түрде есеп жүргізді. 

Құл иеленушілік құрылыс кезінде ауыл шаруашылығы өнімдерін, қолөнер 
өнімдерін өндіру ұлғайды. Ол, әрине, сауда-саттық операцияларының көбеюіне 
жағдай жасады. Ал сауда-саттықтың кеңеюі есеп жүргізудің қажеттілігін 
туындатты. 

Ертедегі Египетте ирригациялық құрылыс жұмыстары жақсы дамыды. 
Ұлағатты құрылыс – пирамида құрылысы жүргізілді. Ол пирамидалардың 
құрылысына өте көп мөлшерде жұмыс күші және құрылыс материалдары 
пайдаланылды. Құрылысты басқаратын терең білімді адамдармен бірге есеп 
жүргізетін мамандар да қажет болды. Ондай мамандар (жазғыштар) арнайы 
мектептерде дайындалды. Бұл мамандар әртүрлі заттардың кіріс, шығысының 
есебін жүргізіп, белгілі бір мерзімге олардың қалдықтарын анықтай алатын 
болды.  

Египетте есеп жазулары папирустан жасалған орауларда (орама) жүргізілді. 
Папирусқа жазу тростниктен жасалған шыбықтарды пайдалана отырып, ыстан 
жасалған қара сиямен немесе охрадан жасалған қызыл сиямен жазылды. Сөйтіп, 
есеп жүргізуші кітап - ұзындығы 10-12 метр болатын папирус лентасы болды. 
Мұның өзі кітапқа (папирусқа) күн сайын жаза отырып, есеп мәліметтерін ұзақ 
уақыт жинақтауға мүмкіндік берді. 

Қазіргі кезде кеңінен пайдаланылып жүрген көптеген әдістер мен тәсілдер 
ерте кездің өзінде-ақ (5-6 мың жыл бұрын) пайда болған еді. Біріншіден, 
шаруашылық құралдары біртекті топтарға жинақталды, мысалы, құрылыс 
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материалдары бір топқа, астық дәндері өзінше бір топқа және т.б. жинақталды, 
сөйтіп есептің қарапайым ережесі (шаруашылық құралдарын біртектілік белгісі 
бойынша топтау) сақталды. Екіншіден, шаруашылық құралдары қозғалысының 
есебі жүргізілді. Бұл шаруашылық құралдарының кірісі мен шығысын 
шатастырып алмауға және барлық кіріс пен барлық шығысты оңай анықтауға 
мүмкіндік туғызды. Үшіншіден, есеп бақылау жасау құралы ретінде 
пайдаланылды. Ол үшін қоймашы құрал-жабдықтарды босатқандығы туралы 
белгі жасап, көрсетілген (берілген) құжатты алдағы уақытта есеп беру үшін 
қалдырып қояды. Кезең сайын түгелдеу жүргізілді, яғни мүліктердің нақты 
бары мен олардың жағдайы тексеріліп отырды. Айқындалған жетіспеушіліктер 
жауапты адамдардан өндірілді. 

Есеп жүргізу деңгейі ертедегі Греция мен Ертедегі Римде де мейлінше 
жоғары болды. Себебі ертедегі гректер шығыс пен батыстағы ұлан ғайыр 
территорияда сауда-саттық жүргізген. Есеп жүргізу үшін олар да папирусты 
қолданған, бірақ ағымдағы жазуды орындау үшін тақтайдан жасалып, балауыз 
жағылған кестелер пайдаланылған (тақтайды аздап тереңдетіп, оған ерітілген 
балауыз құйылады). Тақтайға жағылған балауызға үшкірленген сүйек немесе 
металдан жасалынған таяқшамен жазулар орындалып, қорытындылар 
жинақталған. Тексерілгеннен кейін тақтайдағы жазулар папирусқа көшірілген. 

Ертедегі римдіктер бұл балауыз жағылған тақтай кестелерді бір-біріне 
белбеумен (баулармен) жазу кітапшасындағы парақтар сияқты бекітіп (байлап) 
отырған. Ондай кітаптар «Кодекстерң деп аталған. 

Біздің эрамыздың V-ғасырында Рим империясының құлауына байланысты 
ғылым мен қол өнерінің дамуы баяулады. Бұл шаруашылық есепті жүргізудің 
деңгейіне де әсерін тигізді. ХІІІ-ғасырға дейін салыстырмалы түрде дамыған 
есеп ірі жер иелері болып саналған монастырларда (шіркеулерде) жүргізілді. 
Шіркеулердің иелігінде жерден басқа өте көп крепостной шаруалар болды. Бұл, 
әрине, оларға өте көп мөлшерде табыс әкеліп отырды. Сонымен бірге шіркеулер 
сауда-саттық операцияларын жүргізумен айналысты. Осылардың барлығы 
шаруашылық есеп жүргізуді талап етті. Кейінірек есеп мемлекеттік қазыналық 
және муниципалдық органдарда дамиды. 

Орта ғасырларда Рим империясының есеп мамандарына инвентарлық 
(мүліктік) кітап, кіріс-шығыс кітабы белгілі болған. Олар қазіргі кезде 
пайдаланылып жүрген касса, кассир, кассалық жазу, шоттарды жабу, сальдоны 
(қалдықты) анықтау деген терминдерді білген. 

Кіріс-шығыс кітаптары материалдық құндылықтардың және ақша 
қаражаттарының қозғалысын жүйелеп, күнделікті тіркеп отыру үшін 
қолданылды. Бұл құндылықтардың есебі жүргізілген шоттар екі жақты болды, 
яғни бір жағында кіріс тіркелсе, ал екінші жағында шығыс тіркелді. 
Хронологиялық (жаппай тіркеу) жазудың элементтерімен үйлестірілген мұндай 
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екі жақты есеп Грек және Рим мемлекеттерінің гүлденіп тұрған шағында өте 
жоғары деңгейде дамыды және бұл жүйе өте ұзақ уақыт сақталды. 

Орта ғасырлардың аяғында бухгалтер деген термин пайда болды. 1498 
жылы Қасиетті Рим империясының императоры Максимилиан-І бірінші 
бухгалтер етіп Христофор Штехерді тағайындады. Осы кезеңнен бастап біздің 
ғылымның және кәсібіміздің атауы есеп регистрінің негізгі түрі – кітаппен 
байланысты болды. Көпестер немесе жалданушы бухгалтерлер бірнеше 
ғасырлар бойы есепті арнайы кітаптарда жүргізді. 

Есептің жетілдірілуі шамамен ХІV-ғасырдың ортасында, ал басқа 
деректерге қарағанда одан жүз жыл ертерек, ескі және жаңа италиялық екі 
жақты бухгалтерияның пайда болуына жағдай туғызды. 

Ескі италиялық бухгалтерияның негізгі ерекшелігі есеп жүргізуші екі 
кітапты: журналды және Бас кітапты бөліп көрсетуі. Журналда 
хронологиялық жазулар жазылды, яғни шаруашылық өмірдің фактілері 
операциялардың орындалу ретіне қарай тіркелді. Бас кітапта оларды жүйелеу 
(топтау) жүзеге асырылды. Сыртқы түрі жағынан бұл екі регистр тері немесе 
мата керілген ағаш қаппен түптелген кітап болып табылады. Кітаптың барлық 
парақтары номерленіп, соңғы парағында беттердің саны көрсетілді. Тіпті бір 
парақтың жоғалуы бүкіл кітаптың құнын түсіреді.  

Сол кезеңнің өзінде-ақ шаруашылық өмірдің фактілерін тіркеу техникасы 
көптеген білімді адамдардың көңілін аударған. Бухгалтерлік есеп туралы 
бірінші кітапты 1494 жылы италиялық ғалым-математик, Лука Пачоли жазды. 
Шын мәнінде аталмыш кітап математика ғылымы бойынша жазылған және ол 
«Арифметика, геометрия сомалары, пропорциялар және қатынастар туралы 
ілімң (Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и отношениях) деп 
аталады. Бірақ, бұл еңбек біз үшін математикалық мәліметтердің көрсетілуімен 
емес, кітаптағы екі жақты бухгалтерияны (екі жақты жазу жүйесін) жүргізу әдісі 
көрсетілген «Шоттар және жазулар туралы трактаттарң (Трактаты о счетах и 
записях) деп аталатын бөлімімен тартымды. 

Италиялық екі жақты бухгалтерия есептің дамуына орасан зор ықпалын 
тигізді. Оның ықпалы (әсері) қазіргі кездегі есептің ажыратылмайтын құрамдас 
бөлігі болып табылатын әдістер мен тәсілдерден ғана емес, сондай-ақ көптеген 
сөздерден – сол тәсілдер белгіленіп көрсетілетін терминдерден көрініп тұрады. 
Мысалы, баланс, калькуляция, дебет, кредит және т.б. 

XVІІ ғасырдың аяғында есептің ескі италиялық нысанының орнына жаңа 
италиялық нысан келді. Бұл нысанның өмірге келуі, есептің басқадай кез-келген 
нысаны сияқты, шаруашылықтың өсуімен және экономикалық ақпараттардың 
мазмұнының тереңдеуімен байланысты қажеттіліктерден туындады. Есепте 
синтетикалық (жинақтаушы) және аналитикалық (талдамалық) шоттар пайда 
болды. Синтетикалық есеп тек Бас кітапта жүзеге асырылды, ал аналитикалық 
есеп көмекші кітаптарда жүргізілді. Шаруашылықтың кеңейіп өсуі есеп 
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қызметкерлері санының көбеюін (штаттың кеңеюін) талап етті. Есептің жаңа 
нысаны кезінде көмекші кітаптардың саны көбейді. Негізгі регистрлер: Журнал, 
Бас кітап, көмекші кітаптар болды. Егер есептің ескі италиялық нысаны өзінің 
хронологиялық және жүйелі жазуды пайдалануымен із қалдырған болса, жаңа 
италиялық есеп нысаны синтетикалық есептің аналитикалық есеппен 
толықтырылуымен ерекшеленді, ал ол материалдық құндылықтардың 
қозғалысына жалпы көрсеткіштер арқылы ғана емес, олардың әрбір жекелеген 
түрлері бойынша бақылау жасауға мүмкіндік берді.  

Есептің бұл нысаны патшалы Ресейде (революцияға дейін) кеңінен 
қолданылды және кейбір өзгертулермен тіпті Қазан революциясынан кейін де 
пайдаланылды.  

Есептің мемориалды-кассалық (немістік) нысаны XVІІІ ғасырдың екінші 
жартысынан бастап қолданыла бастады.  

Есептің бұл нысанында хронологиялық журнал екі журналға бөлінеді: 
кассалық журнал – касса айналымын тіркеу үшін және мемориал - басқа 
айналымдар үшін. Бас кітап жаңа мазмұнға ие болады, яғни ай сайын кассалық 
журналдан және мемориалдан операциялар корреспонденцияланушы шоттар 
бойынша айлық жинақтаушы журналға көшіріліп, осы журналдың мәліметтері 
негізінде ай ішіндегі жазулардың жиынтығы бойынша Бас кітап құрылады. 
Көмекші кітаптар әдеттегі тәртіппен жүргізіледі. Бұл нысан революцияға 
дейінгі Ресейде ХІХ ғасырдың ортасына дейін кеңінен қолданылды.  

Есептің көп журналды (француздық) нысанының ерекшелігі онда ақшасыз 
операциялардың хронологиялық жазулары орындалатын бір мемориалдың 
орнына сол типтегі бірнеше журналдар жүргізілді, мысалы, сатып-алу журналы, 
сатып-өткізу журналы, дайындау журналы және т.б. Есептің бұл нысаны ХІV 
ғасырдың ортасынан бастап пайдаланыла бастады.  

Бас-журнал немесе есептің америкалық нысаны ХІХ ғасырдың басында 
пайда болды және кеңінен қолданыла бастады. Бұл нысанның негізгі ерекшелігі 
синтетикалық есеп, мұнда бір уақытта хронологиялық және жүйелі жазу 
орындалатын, бір кітапта жүргізіледі. Бұл кітап Бас-журнал деп аталады және 
ол синтетикалық шоттары аз кәсіпорындарда қолданылды.  

Біздің елімізде мұндай журнал көбінесе ауылшаруашылығы 
кәсіпорындарында пайдаланылды.  

ХІХ ғасырдың аяғында есептің шахматтық нысаны кеңінен пайдаланыла 
бастады. Бұл нысанда Бас кітаптағы жазулар тек бағаналар мен көлденең 
бағаналардың қиылысындағы шаршыларда (квадратта) жазылады. Әрбір 
шаршыда айналым корреспон-денцияланушы шоттар бойынша көрсетіледі. 
Яғни, жазу бір рет орындалып, екі жақты көрсетіледі: бір шоттың дебеті басқа 
шоттың кредиті бойынша. Қазіргі кезде ақпараттарды қолмен өңдеуде алдыңғы 
қатарлы нысан болып табылатын – бухгалтерлік есептің журнал-ордерлік 
нысаны осы шахматтық принципке негізделген.  
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ХХ ғасырдан бастау алған есептің автоматтандырылған нысаны - бүгінгі 
күннің талабына сай, электрондық есептеу машиналарын кеңінен пайдалануға 
негізделген. Бұл нысан есептік процессті бастапқы құжаттардан бастап, 
бухгалтерлік қорытынды есепке дейін кешендік автоматтандыруды қамтамасыз 
етеді. 

Бухгалтерлік есептің автоматтандырылған жұмыс орнын қолдану 
мынандай мүмкіндіктерге қол жеткізеді: 

- есеп мәліметтерінің  сапасы мен оперативтілігін  (жылдамдығын) 
жоғарылатады; 

- аралық ақпарат тасымалдаушыларды  дайындауды қысқартады;  
- қол еңбегінің, қағаздың, өңдеудің шығындарын азайтуға жағдай 

туғызады.  
Бухгалтерлік есепті автоматтандыру жүйесінде әртүрлі бағдарламалар 

пайдаланылады. Солардың ішінде ерекше орын алатын әмбебап бухгалтерлік 
бағдарлама – “1С: Бухгалтерия”. Бұл бағдарлама “қарапайымнан – күрделіге” 
приципі бойынша құрылған. Оны қарапайым операциялар үшін де, есеп 
регистрлерін, Бас кітапты, жекелеген қорытынды есеп нысандарын құру үшін де 
пайдалануға болады.  

Біз бухгалтерлік есептің пайда болған кезінен бастап, оның қалыптасып 
даму тарихына қысқаша тоқталдық. Соның өзі есептің адамзат қоғамымен 
бірдей қалыптасып, дамып келгендігін дәлелдейді. Ең бастысы – ол адам үшін 
өмірлік қажеттілік, әсіресе қазіргі жағдайда, онсыз нарықтың да, өндірістің де 
дамуы мүмкін емес. 
 

1.2 Бухгалтерлік есептің анықтамасы және оның міндеттері 
 

Бухгалтерлік есеп – белгілі бір шаруашылық жүргізуші субъект туралы 
қаржылық ақпараттарды өлшеуді, өңдеуді және тапсыруды жүзеге асырушы 
жүйе. Бұл ақпараттар оларды пайдаланушыларға (тұтынушыларға) субъектінің 
шаруашылық қызметіне басқару жүргізудің альтернативтік варианттарын 
таңдау кезінде негізді шешім қабылдауға мүмкіндік береді.  

Америкалық ант беруші бухгалтерлер институтының мәлімдеуінше, 
бухгалтерлік есептің міндетті қызметі (функциясы) – басқару шешімдерін 
қабылдау мақсатына пайдалану үшін шаруашылық жүргізуші субъект туралы 
қаржылық сипаттағы сандық ақпараттарды дайындау [1]. Демек, қазіргі заманғы 
бухгалтер тек шоттарды жүргізумен ғана айналысып қоймайды, сонымен бірге 
жоспарлау мен шешім қабылдаудан, бақылау жасау мен басшылардың көңілін 
аударудан, бағалау мен субъект қызметіне шолу жасаудан және аудит өткізуден 
тұратын кең көлемді қызметті жүзеге асырады.  

Бухгалтерлік есеп субъектінің шаруашылық қызметі мен шешім 
қабылдаушы адамдардың арасын байланыстырушы сала ретінде қызмет 
атқарады. Ол:  
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1. субъектінің шаруашылық қызметі туралы мәліметтерді ары қарай 
пайдалану үшін оларды тіркеу жолымен өлшейді; 

2. керекті сәтке дейін сақтай отырып, мәліметтерді өңдейді, ал содан кейін 
олар пайдалы ақпараттарға айналу үшін қайта өңдейді; 

3. қорытынды есеп беру арқылы ақпараттарды оларды пайдаланушылар 
шешім қабылдау үшін тапсырады. 

Яғни, бүгінгі күнгі бухгалтер ақпараттарды пайдаланушылардың ішкі 
немесе сыртқы екендігіне қарамастан, есеп ақпараттарын кім тұтынады 
(пайдаланады), солардың барлығының сұранысын қанағаттандыруға міндетті.  

Субъектінің шаруашылық қызметі туралы мәліметтер бухгалтерлік есеп 
жүйесіне кіру, ал шешім қабылдаушы тұлғалар үшін пайдалы ақпараттар – одан 
шығу деп айтуға болады.  

Бухгалтерлік есеп пен шоттарды жүргізудің (счетоводство) арасындағы 
айырмашылықты көбінесе адамдар түсіне бермейді. Шоттарды жүргізу (орыс.-
счетоводство, ағыл.-bookkeepіng) – бухгалтерлік есепті жүргізу процессі, 
шаруашылық операцияларын тіркеу және есептік құжаттарды сақтау құралы. 
Бұл өзінен-өзі бірнеше рет (дүркін-дүркін) қайталанатын жұмыс – 
пайдаланушыны қанағаттандыратын ақпараттық жүйені құру кіруші 
бухгалтерлік есептің бір бөлігі болып табылады. Оның негізгі мақсаты – 
ақпараттарды талдау, түсіндіру және пайдалану. Бухгалтерлер өздері өңдеген 
ақпараттардың негізінде тенденцияларды айқындауға және әртүрлі 
альтернативтердің тиімді болуына мүдделі. Бухгалтерлік есепке жүйелер 
дизайны, смета құру, шығындарды талдау, аудиторлық тексеру, табыс салығын 
есептеу және жоспарлау кіргізіледі.  

Көптеген кәсіпорындар, сондай-ақ, қаржылық емес ақпараттарды 
пайдаланады. Сан түрлі ақпараттық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін 
әдетте, басқару ақпараттық жүйе құрылады. Бұл жүйе кәсіпорынды басқару 
үшін қажетті ақпараттарды беруші, өзара байланысты кіші жүйелерден тұрады. 
Экономикалық мәліметтер легін басқаруды және оларды кәсіпорынның барлық 
бөлімшелеріне сонымен бірге кәсіпорыннан тыс жердегі мүдделі тұлғаларға 
бағыттауда жетекші роль атқаратындықтан, бухгалтерлік кіші жүйелер 
маңыздырақ болып табылады.  

Бухгалтерлік есеп – басқару ақпараттық жүйенің қаржылық орталығы. Ол 
басқару аппаратында да, сыртқы пайдаланушыларда да кәсіпорынның 
шаруашылық қызметінің толық көрінісінің (бейнесінің) бар болуына мүмкіндік 
береді.  

Бухгалтерлік есептің негізгі міндеттері: 
1. субъектіні, сонымен бірге басқа да мүдделі тұлғаларды оның 

шаруашылық қызметі туралы толық және дұрыс ақпараттармен 
қамтамасыз ету; 
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2. субъектінің шаруашылық қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан 
Республикасы заңдарының сақталуына бақылау жасаушы мемлекеттік 
органдарды қажетті ақпараттармен қамтамасыз ету. 

 
1.3 Бухгалтерлік ақпарат және басқару шешімдерін қабылдау 

 
Бухгалтерлік есепті зерттеу білім алуға және маңызды басқару шешімдерін 

қабылдай білуге мүмкіндік береді. Есептік ақпараттар кәсіпорын ішінде де, одан 
тыс жерде де сондай шешімдерді қабылдауға негіз болады. Ол үш бірдей 
міндетті қызметті (функцияны) – жоспарлауды, бақылауды, бағалауды – жүзеге 
асыру үшін басқару аппаратын сандық ақпараттармен қамтамасыз етеді.  

1. Жоспарлау (plannіng)– іс-әрекеттердің тәртібін тұжырымдау процессі. Ол 
мақсаттың қойылуын, оған жету жолдарының іздестірілуін және ең жақсы 
альтернативтің таңдалуын қамтиды. Бұл кезеңде (сатыда) бухгалтер 
кәсіпорында бар қаржылық альтернативтер туралы анық (айқын) қорытынды 
есепті дайындап – тапсыруға міндетті. Келешекке жоспар жасау үшін ақша 
қаражаттарына деген қажеттіліктер және болжамды таза табыс (пайда) туралы 
ақпараттардың маңызы зор.  

2. Бақылау (control) – жоспардың нақты орындалуын қадағалау процессі, 
басқаша айтқанда іс-әрекеттің жоспарға қаншалықты сәйкес келетіндігін 
анықтау. Бұл кезеңде (сатыда) бухгалтер нақты шығындар мен табыстардың 
жоспармен салыстырылуынан тұратын ақпараттарды дайындауға тиісті. 

3. Бағалау (evaluatіon) – барлық қабылданған шешімдер жүйесін, оларды 
жақсарту мақсатында зерттеу процессі. Бұл кезеңде мақсатқа қол 
жеткізілгендігін түсінудің маңызы зор, және де егер олай болмаса (мақсат 
орындалмаған болса), онда қандай себеп болғандығы:  жоспарлаудың немесе 
бақылаудың кемшіліктерінен не болмаса мақсаттың өзі қате таңдалғандығы 
анықталады. Бағалау ақпараты жылдық және басқадай қаржылық қорытынды 
есептерде бухгалтерлік ақпараттардың негізінде көрсетіледі. 
 

1.4. Қаржылық қорытынды есеп – экономикалық ақпараттар  
көзі ретінде және оны пайдаланушылардың жіктелуі 

 
Экономикалық ақпараттар қаржылық қорытынды есеп нысандарында 

көрініс табады.  
Субъектінің қаржылық қорытынды есебі – оның өткен кезеңдегі 

жұмысының нәтижелері мен жағдайын сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі; 
субъектінің белгілі бір кезеңдегі қызметінің нәтижелері мен жағдайы жөніндегі 
жиынтық мәліметтер көрсетілген ағымдағы есептен алынған қысқаша үзінді 
болып табылатын есеп жазуларының ерекше түрі.  

Америкалық ғалым Р.Н.Холттың еңбегінде [2] атап көрсетілгендей, 
қаржылық қорытынды есеп берудің   экономикадағы ролі бизнес үшін және 
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экономикалық шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпараттардың дайындалып 
тапсырылуымен айқындалады. 

Қаржылық қорытынды есеп берудің мақсаты – субъектінің (кәсіпорынның) 
қаржылық жағдайы, қызметі және қаржылық жағдайындағы өзгерістер 
жөніндегі ақпараттарды дайындап тапсыру.  

Қазақстан Республикасының “Бухгалтерлік есепке алу туралы“ заңына 
сәйкес қазіргі кезде қаржылық қорытынды есеп беру үш нысаннан тұрады:  

1. Бухгалтерлік баланс (balance sheet) 
2. Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі жөніндегі қорытынды есеп 

(іncome statement) 
3. Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі қорытынды есеп (statement 

of cash flows). 
Қаржылық қорытынды есеп берудің жоғарыда аталған нысандарының 

мазмұны кейінірек (оқулықтың соңғы тарауында) қарастырылады.  
Қаржылық қорытынды есеп беру – субъектідегі қаржы есебінің қорытынды 

мәліметтеріне негізделген және де ол нарықтық қатынастар жағдайында 
субъектінің қызметі жөніндегі қаржылық ақпараттардың бірден-бір жүйеленген 
көзі болып табылады. Ол ақпараттар тұтынушыларға (пайдаланушыларға) 
экономикалық шешім қабылдау үшін өте қажет.  

Қаржылық қорытынды есеп инвестициялық шешімдерді, несие беру 
шешімдерін қабылдау үшін, сондай-ақ субъектінің келешек ақша легін, 
ресурстары мен міндеттемелерін бағалау үшін   пайдалы ақпараттардан тұрады.  

Қаржылық қорытынды есеп оны пайдаланушылардың жалпы 
қажеттіліктерін қамтамасыз етеді, бірақ ол пайдаланушыға экономикалық 
шешім қабылдау үшін керек болуы мүмкін барлық ақпараттармен қамтамасыз 
ете алмайды. Себебі қаржылық қорытынды есеп негізінен өткен оқиғалардың 
қаржылық нәтижесін көрсетеді және де онда қаржылық емес ақпараттардың 
көрсетілуі міндетті емес.  

Нарықтық қатынастар жағдайында қаржылық қорытынды есеп 
ақпараттарын пайдаланушылардың саны өлшеусіз өсіп отыр. Ондай 
пайдаланушыларды негізінен екі топқа бөлуге болады: 

1. Кәсіпорын қызметіне тікелей мүдделілер 
2. Кәсіпорын қызметіне тікелей емес жанама түрде мүдделілер 
Бірінші топқа жататындар: 
а) кәсіпорын иелері; 
ә) басқару персоналы және кәсіпорын жұмыскерлері; 
б) кәсіпорында жұмыс істемейтін, бірақ тікелей қаржылық мүддесі бар 

тұлғалар – инвесторлар, әртүрлі кредиторлар және кәсіпорынның 
коммерциялық партнерлары; 

в) қоғамдық өндірісті мемлекеттік реттеу функциясын жүзеге асырушы 
билік органдары. 
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Қаржылық қорытынды есепті пайдаланушылардың екінші тобын 
құрайтындар кәсіпорын қызметіне тікелей мүдделі болмағанымен, келісім-шарт 
бойынша қорытынды есепті пайдаланушылардың бірінші тобының мүддесін 
қорғаушылар – аудиторлар, кеңес берушілер, қаржылық талдаушылар, 
кәсіподақ, қоғамдық ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары және т.б. Бұл 
топтар төменде көрсетілді (сурет 1.1.). 

Олардың әрқайсысы қаржылық қорытынды есеп ақпараттарын өз 
мүдделері негізінде зерттейді: мысалы, кәсіпорын иелеріне (акционерлерге) 
меншікті капиталдың үлесінің көбейгендігін немесе азайғандығын анықтау,  
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кәсіпорын әкімшілігін (басшылардың) өздерінің міндетті қызметтерін 
(функцияларын) қаншалықты тиімді орындағандықтарын бағалау қажет. 
Кәсіпорын иелеріне оның ресурстарының қаншалықты тиімді пайдала-
нылатындығын, кәсіпорынның жұмысын менеджерлердің қаншалықты табысты 
жүргізетіндігін білу қажет. Олар кәсіпорынның дивиденд төлей алу қабілеті, 
акцияларды сатып алу, оларды иелену немесе өз акцияларын сатып-өткізудің 
пайдалылығы туралы мәліметтер алуға мүдделі.  

Кәсіпорын басшылары, басқарушы персонал – кәсіпорынның қызметіне 
басшылық жасаушы және оның алдында тұрған мақсаттарға жетуіне толық 
жауап беретін адамдар тобы. Оларды менеджерлер деп атайды. Кәсіпорынның 
алдында қойылған мақсаттар көп болуы мүмкін, бірақ қатаң бәсекелестік 
жағдайында оның табысы мен үздіксіз қызмет атқаруы әкімшіліктен барлық 
күш-жігерді екі басты мақсатқа біріктіруді талап етеді: 1) таза табыс алу (пайда 
табу); 2) өтімділікке (ликвидтілікке) қол жеткізу.  

Пайдалылық (түсімділік) – инвестициялық капиталды тарту және ұстап 
тұру үшін жеткілікті таза табыс (пайда) табу қабілеттілігі.  

Өтімділік (ликвидтілік) – белгіленген мерзімге борыштарды өтеу үшін 
жеткілікті төлем қаражаттарының болуы.  

Шешім қабылдау үшін менеджерлерге кәсіпорынның ағымдағы және 
келешек қаржылық жағдайы жөніндегі ақпараттар қажет. Ондай ақпараттардың 
негізінде менеджерлер кәсіпорын дамуының ағымдағы және перспективалық 
жоспарын жасайды, оның жұмысындағы айқындалған кемшіліктерді жоюға 
бағытталған іс шараларды жүзеге асырады, кәсіпорынды тиімді басқаруды 
қамтамасыз етеді. Кәсіпорынды басқару персоналы қорытынды есеп 
мәліметтері бойынша қаржылық ресурстарға деген қажеттілікті айқындайды, 
қабылданған бақару шешімдерінің дұрыстығын бағалайды, дивидендтерді бөлу 
саясатының негізгі бағыттарын анықтайды, кәсіпорын иелерінің 
құрылтайшылардың еңбек ұжымының, тиісті басқарушы құрылымдардың 
(қаржы органдары, банктер) және басқадай мүдделі ұйымдардың алдында есеп 
береді.  
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Кәсіпорын жұмыскерлерін қаржылық қорытынды есеп ақпараттары 
өздерінің еңбек ақыларының деңгейін көтеру мүмкіншілігі және олардың осы 
кәсіпорында жұмыс істеу келешегі тұрғысынан қызықтырады. Себебі, олардың 
еңбек ақыларының мөлшері және ары қарай жалданып жұмыс істеу 
мүмкіншілігі кәсіпорынның қаржылық жағдайымен байланысты. 

Инвесторларға өздерінің капиталдарын кәсіпорынға салудың тиімділігін 
анықтау қажет. Үлеске, пайға кіре отырып, кәсіпорын акцияларын сатып ала 
отырып, инвестор өзінің капиталын, жинаған қаражатын салудың қаншалықты 
тиімді болатындығын, салынған капитал үшін акционерлерге қандай мөлшерде 
дивиденд есептелініп, төленуі мүмкін екендігін бағалайды.  

Кәсіпорын кредиторлары - ұзақ мерзімді және ағымдағы несие беруші 
банктер, осы кәсіпорынға өзінің капиталын салушы іскер партнерлар - қарыз 
берушілер. Банктер мен қарыз берушілер кәсіпорынның оған берілген несиені 
өз уақытында қайтара алатындығына және процентті төлей алатындығына 
сенімді болуы қажет. Осы мақсатпен олар несиелерді және қарыздарды берген 
кезде тәуекелдік деңгейін бағалайды, бұл кәсіпорынға несие (қарыз) беру және 
оны ұзарту, несиелендіру шарттары, несиелерді (қарыздарды) қайтару 
кепілдіктері туралы мәселелерді қарайды.  

Коммерциялық партнерлар – кәсіпорын несиеге тауарларын сатып алатын 
жабдықтаушылар, және кәсіпорынның тауарларын сатып алушылар мен 
қызметін пайдаланушылар. Жабдықтаушыға кәсіпорынның өзінің алдындағы 
борышын өтей алу қабілеті жөніндегі ақпараттар қажет, ал сатып алушылардың 
кәсіпорынның сенімді жабдықтау көзі болып табылатындығына және келешекте 
дағдарысқа ұшырап қалмайтындығына (нанымы) сенімі болуға тиісті. Олар 
кәсіпорынның төлей алу қабілетін және қаржылық тұрақтылығын бағалайды, 
баға динамикасын болжау және жабдықтаудың кеңірек мүмкіншілктерін 
іздестіру үшін қорытынды есепке зерттеу жүргізеді. Яғни, олар кәсіпорынның 
өзіне алған міндеттемелерін орындау қабілетін бағалауға мүдделі.  

Басқарушы өкімет органдары кәсіпорын қызметінің ағымдағы жағдайы 
және болашағы, сонымен бірге оның мемлекет алдындағы міндеттемелерін 
орындауы туралы ақпараттарды пайдалануға мүдделі. Ондай ақпараттар 
субъект қызметін реттеу үшін, ұлттық табысты есептеуде негіз болатын салық 
саясатын және статистикалық көрсеткіштерді айқындау үшін қажет.  

Аудиторлар қаржылық қорытынды есепті тапсырыс берушіге, оның 
толықтығы, дұрыстығы, кәсіпорынның есеп саясатының қазіргі кезде 
басшылыққа алынып жүрген заңдарға және қабылданған стандарттарға 
сәйкестігі туралы қорытынды дайындап тапсыру мақсатымен зерттейді.  

Кеңес берушілерге, қаржылық талдаушыларға, әртүрлі қаржылық 
институттар қызметкерлеріне, бұқаралық ақпарат құралдары көздерінің 
қызметкерлеріне ақпараттар олардың клиенттері мен көпшілік үшін қажет. 
Мысалы, қор биржасының қызметкерлеріне ақпараттар инвесторларға 
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акцияларды және басқа құнды қағаздарды сатып алу мәселелері бойынша кеңес 
беру үшін, ал журналистерге – олардың оқырмандары үшін қажет.  

Кәсіподақтар кәсіпорынның жоғарырақ еңбек ақы, жәрдем ақы төлей алу, 
жұмыскерлердің және олардың жанұяларының әлеуметтік, тұрмыстық 
жағдайларын жақсарту қабілеті туралы білуге мүдделі. 

Қоғамның кәсіпорын жөніндегі ақпараттарды алуға заңды құқығы бар. 
Себебі кәсіпорын қызметінің қоғам мүшелеріне – салық төлеушілерге, 
тұтынушыларға т.б. тигізетін әсері бар. Көптеген адамдар кәсіпорынмен 
келешекте іскерлік байланыста болу үшін ол туралы білгісі келеді.  

Сонымен, біз қаржылық қорытынды есеп ақпараттарын пайдалану-
шыларды кеңнен қарастырдық. Қаржылық қорытынды есеп оның барлық 
пайдаланушыларының сұранысын қанағаттандыруға тиісті.  
 

1.5 Қазақстан Республикасында шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
бухгалтерлік есебін нормативтік-құқықтық реттеу 
 

        Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін барлық заңды 
тұлғалар, сонымен қатар заңды тұлға түрінде құрылмай-ақ, Қазақстан 
Республикасының резиденттері болып табылатын, кәсіпкерлік қызметпен 
айналысатын жеке тұлғалар және Қазақстан Республикасының аумағында 
тіркелеген резидент еместердің филиалдары мен өкілдіктері (бұдан былай-
шаруашылық жүргізуші субъектілер) бухгалтерлік есепті жүргізуге міндетті. 

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексіне сәйкес заңды 
тұлғалар коммерциялық ұйым және коммерциялық емес ұйым түрінде құрыла 
алады. 

Коммерциялық ұйымдар өз қызметтерінің  негізгі мақсаты ретінде пайда 
табуды көздейді. Коммерциялық емес ұйымдар пайда табуды мақсат етпейді 
және алынған пайданы қатысушылар арасында үлестірмейді. 

Коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға мемелекеттік 
кәсіпорын, шаруашылық серіктестік, өндірістік кооператив нысандарында 
құрылуы мүмкін. 

Мемлекеттік кәсіпорындарға жататындар: 
- шаруашылық жүргізу құқығына негізделген кәсіпорындар. Бұл кәсіпорындар 

өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді, 
бірақ  мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. 

- оперативті басқару құқығына негізделген (қазыналық кәсіпорын) 
кәсіпорындар. Олар Қазақстан Республикасы өкіметінің немесе жергілікті 
атқарушы органның шешімі бойынша құрылады. Қазыналық кәсіпорынның 
шаруашылық қызметі оның жарғысында көрсетілген мақсаттармен және 
міндеттермен белгіленеді. Қазақстан Республикасы немесе әкімшілік 
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аумақтық бөлініс қазыналық кәсіпорынның міндеттемелері бойынша жәрдем 
беру жауапкершілігін өз мойнына алады. 

Шаруашылық серіктестік ретінде жарғылық капиталы құрылтайшылардың 
(қатысушылардың) үлесіне (салымдарына) бөлінген коммерциялық ұйым 
танылады. Құрылтайшылардың (қатысушылардың) салымдары есебінен 
құрылған, сондай-ақ шаруашылық серіктестік өз қызметі барысында өндірген 
және алған мүлік меншік құқығы бойынша серіктестікке тиесілі болады.  

Шаруашылық серіктестіктер толық серіктестік, жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік, қосымша жауапкершілігі бар серіктестік, акционерлік қоғам 
нысандарында құрылуы мүмкін. 
Толық серіктестік. Мұндай серіктестіктің қатысушылары серіктестіктің мүлкі 
жеткіліксіз болған жағдайда, оның міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі 
барлық мүлкімен ортақ жауапкершілікте болады. 
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің 
жарғылық капиталы құрылтай құжаттарымен белгіленген мөлшерде үлеске 
бөлінген. Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушылар оның 
міндеттемелері бойынша жауап бермейді және серіктестіктің қызметіне 
байланысты зиянға өздерінің қосқан салымдарының құны шегінде тәуекел етеді. 
Қосымша жауапкершілігі бар серіктестік. Мұндай серіктестіктің қатысу-
шылары серіктестік міндеттемелері бойынша өздерінің жарғылық капиталға 
салған салымдарымен жауап береді, ал бұл сома жеткіліксіз болған жағдайда, 
өздеріне қосымша тиесілі мүлікпен өздері салған салымның  еселенген 
мөлшерінде жауап береді.   
Акционерлік қоғам деп - жарғылық капиталы акциялардың номиналдық құнына 
тең белгілі бір санына бөлінген серіктестік танылады; акционерлік қоғамның 
қатысушылары (акционерлер) оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді 
және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде қоғамның қызметіне байланысты 
болатын зиян шегуге тәуекел етеді. 

Республикамыздың экономикасында акционерлік қоғамдар ашық және 
жабық акционерлік қоғамдар түрінде белгіленген.  
Ашық акционерлік қоғам. Мұндай қоғамның қатысушылары өздеріне тиесілі 
акцияларды басқа акционерлердің келісімінсіз бөліп бере алады. Ашық 
акционерлік қоғам өзі шығаратын акцияларға ашық түрде жазылу жүргізуге 
және оларды заңдармен белгіленген жағдайларда еркін сатуға құқылы. 
Жабық акционерлік қоғам. Мұндай қоғамның акциялары тек өз 
құрылтайшылары немесе алдын ала белгіленген өзге адамдар арасында 
таратылады. Жабық акционерлік қоғам өзі шығаратын акцияларға ашық түрде 
жазылу жүргізуге, не оларды сатып алуға басқа адамдардың шектеусіз тобына 
ұсынуға құқығы жоқ. 
Өндірістік кооперативтер деп азаматтардың бірлескен кәсіпкерлік қызмет 
үшін мүшелік негізде, олардың өз еңбегімен қатысуына және өндірістік 
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кооператив мүшелерінің  мүліктік жарналарын (үлестерін) біріктіруіне 
негізделген ерікті бірлестігі танылады. 
Коммерциялық емес ұйымдар мекеме, қоғамдық бірлестік, қоғамдық қор, 
тұтыну кооперативі, діни бірлестік және Қазақстан Республикасының заң 
құжаттарында көзделген өзге де нысандар түрінде құрылады. Коммерциялық 
емес ұйымдар кәсіпкерлік қызметпен өздерінің жарғылық мақсаттарына сай 
келуіне қарай ғана айналыса алады. 

Жоғарыда көрсетілген шаруашылық жүргізуші субъектілердің ұйымдық-
құқықтық нысандарының өзгешеліктеріне қарамастан, оларда бухгалтерлік 
есепті дұрыс жолға қою тәртібінің теориялық үш тәсілі бар: орталық-
тандырылған, орталықтандырылмаған және аралас. 

Бірінші тәсілде бухгалтерлік есепті біріккен орталықтан жүргізу тәртібі 
жобаланады. Бұл тәсілде әрбір кәсіпорын орталықта жасалған тәртіптерді қатаң 
түрде сақтауға міндетті. Тәртіптен ауытқуға (жаңылуға) болмайды. Бұл тәсіл 
біздің елімізде орталықтандырылған жоспарлы экономиканың дамуы 
жағдайында жүзеге асырылған. 

Екінші тәсіл бойынша әрбір шаруашылық субъектісі бухгалтерлік есебінің 
тәртіптерін жеке түрде қарастыру жобаланады. Бұл тәсіл есеп процеду-
раларының кәсіпорын қызметіне мейлінше барабарлығын қамтамасыз етеді. 
Алайда, қазіргі жағдайда бұл тәсіл ыңғайлы емес. 

Үшінші тәсіл бірінші және екінші тәсілдер элементтерінің орынды 
үйлестірілуіне негізделген. Халықаралық тәжірибе көрсетіп отырғандай, бұл 
әдісте қаржылық мәліметтердің пайдалылығы мен бұқараның қолы жетуін 
қамтамасыз ететін негізгі ережелер мен принциптер орталықтан реттеледі. 
Жалпы ережелер мен принциптер әрбір кәсіпорында, оның қызмет жағдайына, 
жалпы үлгімен (модельмен) салыстырғандағы ерекшеліктерін жете тусіну  
деңгейіне, қызметкерлердің біліктілігіне, басқарудың техникалық базасына 
байланысты айқандалады. Қазір Қазақстан Республикасында бухгалтерлік 
есепті ұйымдастыру үшін осы тәсіл таңдалған. Бухгалтерлік есептің 
ұйымдастырылуы мен жүргізілуі бойынша жалпы тәсілдердің шаруашылық 
жүргізуші субъеклтілердің өздерінің ынтасымен үйлесуі қазіргі кезде 
республикамыздағы бухгалтерлік есеп жүйесінің ерекше белгісі болып 
табылады. Бұл ерекшелік бухгалтерлік есеп жүйесіне төрт деңгейлі реттеу 
жүргізу арқылы жұзеге асырылады. 

Бірінші деңгей - Қазақстан Республикасы Президентінің Заң күші бар 
“Бухгалтерлік есепке алу туралы“ жарлығы. Онда бухгалтерлік есепті 
ұйымдастырудың және жүргізудің, қаржылық қорытынды есепті дайындап 
тапсырудың концептуалдық ережелері мен жалпы принциптері; заңды және 
жеке тұлғалардың, басқару қызметкерлерінің бұл саладағы құқықтары, 
міндеттері мен жауапкершіліктері; бухгалтерлік ақпараттардың дұрыстығын 
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қамтамасыз ететін шаралар; активтер мен міндеттемелерді бағалау тәртібі, 
бухгалтерлік ақпараттар есебінің әдістері айқындалған. 

Екінші деңгей – есептің халықаралық стандарттарына негізделіп 
жасалынған қазақстандық бухгалтерлік есеп стандарттар жүйесі.  

Бухгалтерлік есеп стандарттары (БЕС) дегеніміз – шаруашылық жүргізуші 
субъектілер бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық қорытынды есепті 
дайындап тапсыру үшін пайдаланылатын ережелер мен процедуралардың 
жиынтығы. 

Стандарттар бухгалтерлік есептің әр түрлі аспектілерін қамтиды. Олардың 
кейбіреулері бағалау мен танудың альтернативтік әдістерін ұсынады. Бұл әрбір 
басшы өз бизнесінің ерекшеліктеріне байланысты стандартта ұсынылған 
бағалау мен танудың барлық альтернативті әдістерінің ішінен өзінің 
кәсіпорыны үшін тиімдірегін және кәсіпорын қызметінің нәтижесі мен оның 
қаржылық жағдайын нақты көрсетуге мүмкіндік беретіндерін таңдап алуға 
тиісті екендігін көрсетеді. 

Мысалы, қаржылық есептіліктің  №2 Ұлттық стандарты кәсіпорын 
басшысының таңдауына амортизацияны есептеудің 3 түрлі әдістерін: 
бірқалыпты есептеу, өндірістік және  азайып отыратын қалдық әдісін ұсынады. 
Кәсіпорын басшысы, өз өндірісінің нақты жағдайын, ерекшелігін және 
динамикасын біле отырып, негізгі құралдардың пайдаланылуын объективті 
түрде көрсете алатын амортизацияны есептеу әдісін таңдауға тиісті.  

Бухгалтерлік және қаржылық қорытынды есепті реттеудің екінші деңгейіне 
қаржылық қорытынды есепті дайындап тапсырудың концептуалдық негізі және 
субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметі бухгалтерлік есебінің Типтік 
шоттар жоспары жатады. 

Үшінші деңгей – бухгалтерлік есеп стандарттарының мазмұнын ашып 
көрсететін, субъектілердің қандай салаға жататындығына, көлеміне, типіне 
және құқықтық-нормативтік құжаттарда көрсетілген басқадай факторларға 
байланысты оларға бухгалтерлік есепті тікелей өздері ұйымдастырудың 
нұсқаларын  ұсынатын әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар. 

Жоғарыда атап көрсетілген үш деңгейдің құжаттары әмбебап, олар 
бухгалтерлік есепті ұйымдастыру мен жүргізудің жалпы ережелерін анықтайды 
және де ол құжаттарды меншіктің түрі мен шаруашылық жүргізу тәсілдеріне 
қарамастан, заңды тұлға болып есептелетін барлық кәсіпорындар мен ұйымдар, 
сонымен қатар заңды тұлға түрінде құрылмай-ақ кәсіпкерлік қызметпен 
айналысатын жеке тұлғалар пайдалана алады. Сонымен бірге, олардың негізінде 
шаруашылық жүргізудің ұйымдық-құқықтық нысанына, көлеміне, салалық 
ерекшеліктеріне, спецификасына, қызметінің саласы мен сипаттамасына және 
басқадай міндеттеріне байланысты кәсіпорынның басшысы бухгалтерлік 
есептің және бақылаудың нақты нысандары мен әдістерін өз бетінше таңдап алу 
құқығы қарастырылған. 
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Мұндай дербестіктің іс тәжірибеде жүзеге асырылуы кәсіпорынның дербес 
есеп жүргізу саясатын міндетті түрде жасау арқылы көрсетіледі. Сондықтан, 
бухгалтерлік есеп жүйесін реттеудің төртінші деңгейі – заңдық құжаттың, 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік стандарттарының және бухгалтерлік 
есеп бойынша өкілетті органдар дайындап шығарған басқадай нормативтік 
актілердің негізінде  дайындалған субъектінің өзінің бухгалтерлік есеп 
жөніндегі өкімдері, бұйрықтары, кәсіпорынның есеп жүргізу саясатын құрайтын 
шешімдері. 
 

1.6 Халықаралық бухгалтерлік есеп жүйесі және оның Қазақстан 
Республикасындағы бухгалтерлік есептің дамуына тигізетін әсері 
 

Бухгалтерлік есеп – бизнес тілі. Ол кез-келген бизнеске тән қызметтің сан-
алуан түрлерін байланыстырушы буын болып табылады. Есеп мәліметтерінің 
негізінде салықтарды есептеу жүзеге асырылады, кең шеңберлі мүдделі 
пайдаланушыларға тапсыру үшін қаржылық қорытынды есеп құрылады. 
Басқаша айтқанда, бухгалтерлік есеп кез-келген қоғамның күнделікті өмірінің 
көптеген жақтарына әсер етуші қызметтің ең бір пайдалы саласы болып 
табылады. 

Экономиканы басқарудың әкімшіл-әміршіл жүйесінде бухгалтерлік есеп 
біздің республикамызда бұрынғы Одақтың басқа да республикаларындағы 
сияқты барлық экономикалық объектілердің иерархиялық бағыныштылығы 
негізінде құрылды. Экономиканы орталықтан басқару және бірегей мемлекеттік 
меншік жүйесі есептің қатаң түрде реттелуін талап етті. 

Бірнеше буынның тәжірибелі бухгалтерлері мен ғалымдардың күшімен 
орталықтан жоспарланған экономиканың талаптарын толық қанағаттандыратын 
бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың тиімді әдістемесі жасалынды. Сондықтан, 
әрине, бұл әдістеме нарықтың экономика жағдайында қалыптасқан 
экономикалық қатынастарды көрсете алмайды. 

Нарықтың дамуы тауарлардың, капиталдың, жұмыс күшінің халықаралық 
еркін қозғалысын болжайды. Қазақстан Республикасының кең шеңберлі 
халықаралық байланыстары, оның ішінде кеңейіп келе жатқан еліміздің 
экономикасына шетелдік инвестициялардың тартылуы бухгалтерлік есеп 
жүйесін реформалау және халықаралық тәжірибеде қабылданған бухгалтерлік 
есеп стандарттарына көшу міндеттерін қойып отыр. 

Реформалау дегеніміз – бір нәрсені өзгерту, қайта жасау немесе қайта құру 
процессі. Бұдан Қазақстан Республикасында қалыптасқан бухгалтерлік есеп 
жүйесін өзгерту (қайта қарау) керек деген пікір туындайды. Яғни халықаралық 
есеп жүргізудің ең таңдаулы дәстүрі мен ережелерін отандық есеп жүйесінің 
бойына сіңіру қажет.  
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Республика үшін бухгалтерлік есептің неғұрлым тиімдірек моделін 
(үлгісін) анықтау мақсатында экономикалық жағынан дамыған өркениетті 
елдердегі бухгалтерлік есеп жүйесі зерттелді. 

Әрине, бухгалтерлік есеп жүйесі әлемнің әртүрлі елдерінде бірдей емес. 
Себебі ақпараттарды дайындап тапсыру кезінде олар капитал рыногында әрекет 
етуші инвесторлардың шешім қабылдауы, мемлекеттік салық саясатының тиісті 
деңгейде орындалуына бақылау жасау және дұрыс ақпараттар дайындап беру, 
мемлекеттік статистикалық қорытынды есепті құру сияқты мақсаттарды 
көздейді. 

Алайда, айырмашылықтарына қарамастан, барлық мемлекеттер өздеріндегі 
есеп жүйесінің ұқсастығы бойынша топтарға бөліне алады. 

Көптеген мемлекеттер, өздері пайдаланатын есеп моделіне (үлгісіне) 
байланысты төменде аталған үш топтың біріне жатады: 

- британ-америкалық 
- континенттік 
- оңтүстік америкалық. 

Британ-америкалық модельдің (үлгінің) негізін қалаушы принциптер 
Ұлыбритания және АҚШ-та жасалынды. Оның дамуына елеулі үлес қосқан 
Голландия мемлекеті. Аталмыш модельдің негізгі идеясы – есепті инвесторлар 
мен кредиторлардың ақпараттық сұранымына бағыттау болып табылады. Осы 
модельді пайдаланушы алдыңғы қатарлы (өркениетті) үш елде қаржылық 
ресурстардың қосымша көзі болып табылатын құнды қағаздар рыногы жақсы 
дамыған. Бұл үшін мемлекет бухгалтерлік есепті ұйымдастыру саласында 
әлемнің көптеген мемлекеттеріне өз ықпалын таратты. 

Бухгалтерлік есеп жүйесі Британ-америкалық модельге негізделген 
мемлекеттерге: Австралия, Ұлыбритания, Венесуэла, Индия, Индонезия, 
Канада, Мексика, Жаңа Зеландия, Израиль, Пәкістан (барлығы 50-ден астам 
мемлекет) жатады.  

Континенттік модельді Еуропаның көптеген мемлекеттері және Жапония 
мемлекеті пайдаланады. Аталмыш модельде бизнес негізінен компаниялардың 
сұранысын қанағаттандыратын банктермен тығыз байланысты. Бухгалтерлік 
есеп заңмен реттеледі және елеулі сақтығымен ерекшеленеді. Континенттік 
модель бойынша есеп тәжірибесі бәрінен бұрын ұлттық макроэкономикалық 
жоспарға сәйкес өкімет талаптарын (салық төлеуге қатысты) қанағаттандыруға 
бағытталған. Француз тілінде сөйлейтін африка мемлекеттері де есеп жүйесінің 
осы моделін (үлгісін) ұстанады. 

Жалпы есеп жүйесі континенттік модельге негізделген мемлекеттерге: 
Австрия, Бельгия, Италия, Испания, Франция, Швейцария, Швеция, Жапония, 
Люксембург, Алжир, Ангола, Гвинея, Греция, Марокко, Португалия, Германия 
т.б. (барлығы 27 мемлекет) жатады.  
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Оңтүстік америкалық модельдің есеп жүйесінің басқа модельдерімен 
салыстырғанда негізгі айырмашылығы – есеп мәліметтерін инфляцияның 
темпіне қарай өзгерту (корректировкалау). Жалпы алғанда есеп мемлекеттік 
жоспарлау орындарының қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған, ал 
кәсіпорындарда пайдаланылатын есеп әдістемесі жеткілікті түрде қысқартылған 
(жеңілдетілген). Сонымен бірге есепте және қорытынды есеп беруде салық 
саясатының пайдаланылуына бақылау жасау үшін қажетті ақпараттар жақсы 
көрсетіледі.  

Есеп жүйесі Оңтүстік-америкалық модельге негізделген мемлекеттерге: 
Аргентина, Бразилия, Парагвай, Чили, Эквадор, Перу, Уругвай және т.б. 
жатады. 

Жоғарыда аталғандардан басқа әлемдік деңгейде белгілі бір дәрежеде 
дамып келе жатқан екі модельді (үлгіні) бөліп айтуға болады. Олар: 
интернационалдық және исламдық. 

Интернационалдық модель негізінен халықаралық валюталық рыноктың 
шетелдік қатысушыларының мүддесі үшін есептің халықаралық келісушілігіне 
(қимыл бірлігіне) деген қажеттіліктерден туындайды. Себебі, тек аздаған ірі 
компаниялар ғана өздерінің жылдық қаржылық қорытынды есебі – 
халықаралық қаржылық есеп стандартарының талаптарына жауап беретіндігіне 
қазір сендіре алады. Бұл модельді ұстанатындар негізінен әлемдегі ірі 
корпорациялар.  

Исламдық модель діндарлық идеяның өте үлкен ықпалында болғандықтан 
оның бірқатар ерекшеліктері бар. Яғни, мұнда тегінде дивиденд үшін қаржылық 
дивиденд алуға тыйым салынады. Компанияның активтері мен міндеттемелерін 
бағалау кезінде нарықтық бағалардың артықшылығы көрінеді. 

Әрине, бұл жерде бір елдегі есеп жүйесінің жолға қойылуы басқа елдегіден 
жақсырақ деп айту қиын. Есеп жүйесі белгілі бір мақсатқа жету үшін құрылады 
және де бұл міндеттер орындалмайынша нақты есеп жүйесінің негізін қалаушы 
принциптер өзгеріссіз қалады. Бухгалтерлік есеп өзі өмір сүретін ортамен 
айқындалады. Әр елдегі әлеуметтік, саяси және экономикалық жағдайлардың 
әртүрлілігі әр түрлі идеялармен олардың есеп теориясы мен тәжірибесінде 
жүзеге асырылуын туындатады.  

Біздің елімізде мемлекеттік және жеке меншікке негізделген нарықтық 
экономиканың қалыптасуына байланысты, инвестициялар шаруашылық 
жүргізуші субъектілер үшін негізгі қаржы көзі болып табылатындығын есепке 
ала отырып, сондай-ақ, субъектілердің әлемдік рынокқа өз бетінше (дербес) 
шыға алу мүмкіндіктерін ескере отырып, бухгалтерлік есеп жүйесін реформалау 
(қайта құру) үшін есептің халықаралық стандарттарына негізделген британ-
америкалық модель таңдалды. Жоғарыда айтылғандай бұл модельдің негізгі 
идеясы – инвесторлар мен кредиторлардың ақпараттық сұранысын 
қанағаттандыру. 
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Қазақстанда қабылданған бухгалтерлік есептің жаңа жүйесі кәсіпорын-
дарды ішкі және сыртқы инвесторлар үшін ашығырақ көрсетуге мүмкіндік 
береді. Ол, әрине, жалпы еліміздің экономикасын көтеруге оң әсерін тигізеді.  

 
            Бухгалтерлік есепті реттеуші халықаралық ұйымдар 

 
 Бүгінгі таңда нарық экономикасы дамыған (өркениетті) барлық 
мемлекеттерде кәсіби бухгалтерлердің қоғамдық институттары өздерінің 
құқықтық және ұйымдық инфраструктураларымен дамып отыр. 
 Көптеген мемлекеттерде бухгалтер-аудиторлардың кәсіби ұйымдары 
құрылған. Мысалы, Ұлыбританияда - Ант беруші бухгалтерлер институты, 
АҚШ-та – Ант беруші қоғамдық бухгалтерлердің Америкалық институты, 
Шотландияда – Ант беруші бухгалтерлер институты   және тағы басқалар. 
 Әлемдік экономиканың, бизнестің және сауданың интернационалдануына  
байланысты халықаралық дәрежедегі бухгалтерлік есептің және қорытынды 
есеп берудің көлемінің өсіп, маңызының артып келе жатқандығын көреміз. 
Қазіргі кезде бухгалтерлік есепті ұйымдастыру тәжірибесіне елеулі әсер ететін 
төмендегі халықаралық ұйымдар  жұмыс істейді: 

1. Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттары жөніндегі комитет. 
Халықаралық стандарттар жасау мақсатымен 1973 жылы құрылған. Оған 75 
мемлекеттен 100 астам бухгалтерлік ұйымдар мүше. 

2. Бухгалтерлердің халықаралық Федерациясы. 1977 жылы құрылған. 
Негізгі мақсаты – бухгалтер кәсібін әлемдік масштабта координациялауды 
дамыту және бухгалтерлік есеп стандарттарын жетілдіру. Осы федерацияның 
құрамында. 

3. Біріккен Ұлттар Ұйымының жанынан құрылған Бухгалтерлік есеп пен 
қорытынды есеп берудің халықаралық стандарттары бойынша өкімет аралық 
жұмысшы топ. 1979 жылы құрылған. Оның мүшелері барлық мемлекеттер. 

4. Еуропалық экономикалық қауымдастық. 1957 жылы құрылған. Қазір 
басқаша аталады- «Еуропалық одақң. Қауымдастық шеңберінде есеп жүйесін 
реттеу мәселелерімен айналысады. 
 

1.7 Бухгалтерлік есептегі этика 
 

Этика дегеніміз – адамгершілік, өнегелілік, ар-ұят (ождан) туралы ілім. Ал, 
адамгершілік дегенді - әрбір адам мойындайтын этикалық құндылықтардың 
жүйесі деп түсіну керек. 

Этиканың жалпы теориясы кез-келген кәсіптегі адамдар үшін этикалық 
нормалардың қайнар көзі болып табылады. 

Ал, мінез-құлықтардың этикалық кодексі адамдарға не үшін қажет? Ол 
белгілі бір кәсіптің ерекшеліктеріне сай мінез-құлықтар критерийлерін дәл 
анықтап, тиісті ұсыныстар береді. 
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Кәсіби этикалар кодекстерінің жалпы (рухани) этикадан айырмашылығы 
оларда нақты мәселелердің шешімін табуға болады. Сондай-ақ, олар кәсіби 
талаптардан тұрады. Белгілі бір кәсіпке қатысты кодекс мінез-құлықтардың 
қатаң нормаларының декларациясы болып табылады және олардың 
орындалуына ықпал етеді. Онсыз кәсіби тәртіптің болуы мүмкін емес. 

Қазіргі кезде нарықтық қатынастардың талаптарына сай бухгалтерлік 
есепті жүргізуші бухгалтердің қоғамдағы ролі – бұл кәсіпті абыройлы 
(мәртебелі) және жоғары ақы төленетін кәсіпке айналдырып отыр. Субъектінің 
қаржылық қорытынды есебін пайдаланушылардың барлығы (инвесторлар, 
кредиторлар, әкімшілік, өкімет органдары, қоғамдық ұйымдар) кәсіпкершіліктің 
әртүрлі мәселелері және салық салу мәселелері бойынша қаржы есебі мен 
қорытынды есеп ақпараттарына сүйенеді. Мұндай қызмет көрсету кезіндегі 
кәсіби бухгалтеріміздің мінез-құлықтары олардың бірлестігінің және жалпы ел 
экономикасының өркендеуіне мүмкіндік туғызады. 

Бухгалтер өзінің міндетті қызметін (функциясын) орындау кезінде 
ақпараттармен байланысты көптеген әртүрлі іс-әрекеттерді жүзеге асырады. 
Мұндай кезде «Ол дұрыс жасады ма?ң деген заңды сұрақ туындайды. Ол 
сұраққа жауап беру үшін есеп жүргізушілердің қызметіне бақылау жасалынады. 
Мұндай кезде бұл кәсіпке деген қоғамдық сенімнің маңызы өте зор. 

Бухгалтердің кәсіби мінез-құлықтарының этикасы іскерлік этикамен бара-
бар, яғни ол партнерлардың қарым-қатынастарының дамуына мүмкіндік 
туғызатын ережелер мен нормаларға негізделеді. Бұл ережелер мен 
нормалардың мәні - өзара сенімділікті нығайту, өзінің ниеттері мен іс-
әрекеттері жөнінде партнерларын тұрақты түрде хабардар етіп отыру, 
партнерларын алдауды және оларды бағыттан адастыруды (шатастыруды) 
болдырмау. 

Көпшілік қабылдаған жалпы ережелерге сәйкес бухгалтерлердің кәсібі 
былайша сипатталады: 

- оқу және білім алу нәтижесінде алынған белгілі бір кәсіби дағдыларды 
меңгереді; 

- жалпы қоғамға да клиентіне де қатысты міндеттемелер қабылдайды; 
- клиент қызметіне әділдікпен қарайды; 
- мінез-құлық және жұмыстарды орындау стандарттарының ең жоғарғы 

талаптарына жауап беретіндей жеке қызмет көрсетеді. 
Бухгалтер кәсібінің айырықша ерекшелігі өзінің қоғам алдындағы, тікелей 

басшылары мен әріптестерінің алдындағы жауапкершілігін жете түсінуі болып 
табылады. Ал, бухгалтер кәсібінің басты міндеті – ақпараттарды 
пайдаланушылардың талаптарын барынша қанағаттандыру үшін өте жоғарғы 
кәсіби біліктілікпен жұмыс істеу. 

Ант беруші қоғамдық бухгалтерлердің Америкалық институты кәсіби 
этикасының қазіргі кодексінде төмендегі адамгершілік нормалары бекітілген: 
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- ұйым мүшелері өздерінің міндетті қызметін орындау кезінде әділ және 
тәуелсіз болуға тиісті; 

- қорғаушылыққа, уәкілдік құқығын асыра сілтеушілікке, күштеп 
көндіруге, таза емес жарнамаларға, қосымша жұмыс істеуге, қорқытып 
(күштеп) алушылыққа үзілді-кесілді тыйым салынады; 

- кеңес беру (консультация) қызметін көрсетуге рұқсат етіледі. 
Сондай-ақ, аталмыш кодекс қызметкер (бухгалтер) жұмысқа кірісер кезде 

ұстанатын мынадай ережелерді қарастырады: 
- бухгалтер жаңа жұмыс орнына отырмас бұрын, өзінен бұрынғы 

бухгалтердің жұмысын мұқият зерттеуге тиісті; 
- егер ол мұнда жұмыс істемейтін болса, онда оған хат  арқылы сұрау 

жіберу керек, ал бұрынғы бухгалтердің хат-сұрауға егжей-тегжейлі 
және әділ жауап беруіне оның кәсіби борышы міндеттейді; 

- егер жұмыспен алдын-ала танысу кезінде жұмыс берушінің заңды 
бұзатындығы айқындалса, онда бухгалтер ұсынылған жаңа жұмыстан 
бас тартуға міндетті; 

- жұмысқа төленетін ақы бухгалтер қызметке кіріскенге дейін 
ескертілуге тиісті; 

- бухгалтердің жұмыс берушімен жасалынған еңбек келісім-шартын кез-
келген уақытта бұзуына болады; 

- кәсіпорында оны ауыстыратын адамның жоқ болуы келісім-шарттың 
жалғасуына негіз бола алмайды. 

Субъектінің шаруашылық қызметі жөніндегі барлық мәліметтерді 
бухгалтер бөтен тұлғаларға (адамдарға) тек басшының жазбаша келісімі 
бойынша ғана бере алады. Бухгалтердің жұмыс берушіге (басшыға) заңды қалай 
бұзуға болатындығы және оның ізін қалай жасыру керек екендігі турасында 
ақыл беруге құқығы жоқ. Қорытынды есептің бұрмаланғаны  үшін кәсіпорын 
басшысы мен бухгалтер бірдей жауап береді. 

Енді бухгалтер этикасының негізін құраушы принциптерге тоқталайық:                      
1. Адалдық. Бухгалтер өзінің кәсібімен байланысты жұмыстарды орындау 

кезінде адал (таза), шыншыл және әділ болуға тиісті және қызметтің 
қанағаттанарлық дәрежеде орындалатындығына кепілдік беруге тиісті. 

2. Кәсіби біліктілік. Өзінің міндетті қызметін орындау кезінде (қызмет 
көрсеткен кезде) бухгалтер қажетті біліктілік деңгейін, білімін, тәжірибесін 
көрсетуге тиісті және егер ол бухгалтерлік есепті нормативтік-құқықтық реттеу 
жүйесіндегі, практикадағы соңғы жаңалықтарды білмейтін болса, онда қандай 
да болмасын қызмет көрсетуден бас тартуға тиісті. Егер бухгалтердің өз 
қызметінің белгілі бір бөлігін орындауға білімі жетпейтін болса, онда ол ақыл-
кеңес (консультация) алу үшін аудиторға, әртүрлі эксперттерге, заңгерлерге 
және басқа тұлғаларға баруына болады және оған міндетті. Яғни, бухгалтер 
өзінің кәсіби білімін ұдайы жетілдіріп отыруға тиісті. 
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3. Ақпараттардың құпиялылығын сақтау. Бухгалтер өз жұмыстарын 
орындау барысында алынған ақпараттардың құпиялылығын сақтауға, кез-
келген ақпаратты тиісті және ерекше рұқсат болмаса пайдаланбауға, болмаса 
оны көрсетуге заңдық немесе кәсіби құқығы бар болса пайдалануға міндетті. 

4. Кәсіби мінез-құлық. Бухгалтер өз кәсібінің беделін түсіретін мінез-
құлықтардан аулақ болуға тиісті, яғни оның мінез-құлқы осы кәсіптің беделіне 
сай іс-әрекеттер мен әдістерге сәйкес болуға тиісті.  

Нарықтық қатынастары дамыған (өркениетті) елдерде құрылған 
бухгалтерлік есепті реттеуші ұйымдардың көпшілігі, атап айтсақ: Ант беруші 
қоғамдық бухгалтерлердің америкалық институты (АІСРА), АҚШ-тың қаржы 
бухгалтерлері институты (ІFА), Австралияның ант беруші бухгалтерлер 
институты (ІСАА), Шотландияның ант беруші бухгалтерлер институты (ІСАS) 
және т.б. қазіргі кезде өздерінің кәсіби этикаларының кодексін жасады. 
Олардың кейбіреулеріне, мысалы, Ант беруші қоғамдық бухгалтерлердің 
Америкалық институты кәсіби этикасының кодексіне жоғарыда тоқталдық. 

Бұл ұйымдардың міндетті қызметіне қоғамды қара ниетті бухгалтерлердің 
қиянатынан қорғау, сонымен бірге кәсіби бухгалтердің мәртебесін сақтау кіреді. 
Олар кәсіпорын басшылары мен қызметкерлердің мінез-құлықтарының 
этикалық нормаларын көтеру үшін төмендегідей шараларды жүзеге асырады: 

- этикалық нормативтерді, яғни барлық жұмыскерлер ұстануға тиісті 
этикалық ережелерді дайындайды; 

- этика жөніндегі тұрақты комитет құрылады; 
- басшылар мен қатардағы жұмыскерлерді этикалық мінез-құлықтарға 

үйрету (оқыту) жүзеге асырылады. 
Қарап отырсақ, өркениетті елдерде әрбір кәсіпорын, егер өзінің атағын 

төмендеткісі келмесе, өзінде іскерлік қарым-қатынастар этикасының ең жоғарғы 
стандарттарын бекітуге ұмтылады. 

Өкінішке орай, біздің елімізде бухгалтерлердің кәсіби мінез-құлықтарын 
реттеуші нормативтік құжат әлі жасалынған жоқ. 

Демек, жоғарыда айтылғандардың барлығы, бухгалтерлік есептің 
халықаралық тәжірибесі мен есептің отандық дәстүрлері және елімізде 
қалыптасқан экономикалық жағдайлар Қазақстан бухгалтерлерінің кәсіби 
этикалық кодексінің қабылдануын талап ететіндігін дәлелдейді.   
 

Өз білімін тексеру сұрақтары: 
 

1. Бухгалтерлік есептің пайда болуының алғы шарттарын (себептерін) атаңыз? 
2. Адамзат қоғамы дамуының қай кезеңінде “бухгалтер“ деген термин пайда 

болды? 
3. Есептің ескі және жаңа италиялық нысандарының мәнін түсіндіріңіз? 
4. Бухгалтерлік есептің анықтамасын беріңіз. 
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5. Қазіргі заманғы бухгалтердің атқаратын міндетті қызметі (функциясы) 
қандай? 

6. Бухгалтерлік есеп пен шоттарды жүргізудің (счетоводствоның) арасында 
қандай айырмашылық бар? 

7. Бухгалтерлік есептің негізгі міндеттерін атаңыз? 
8. Қаржылық қорытынды есеп беру деген не? 
9. Қаржылық қорытынды есеп беру қандай нысандардан тұрады? 
10. Субъектінің қаржылық қорытынды есебінің ақпараттарын пайдалану-

шыларды атаңыз. 
11. Қазақстан Республикасында шаруашылық жүргізуші субъектілердің қандай 

түрлері қалыптасқан? 
12. Шаруашылық жүргізуші субъектілерде бухгалтерлік есепті ұйымдастыру 

қандай нормативтік-құқықтық құжаттармен реттеледі? 
13. Халықаралық бухгалтерлік есеп жүйесінің Қазақстан Республикасындағы 

бухгалтерлік есептің дамуына тигізетін әсері қандай? 
14. Бухгалтердің кәсіби этикасының негізін қалаушы принциптерді атаңыз. 
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2.1 Бухгалтерлік есептің концепциялары 
 

«Концепцияң деген сөз (conceptіo - латын тілінен келген) бір құбылыс 
жөніндегі әр түрлі түсінік, көзқарастар жүйесі деген мағынаны білдіреді. 
Концепциялар белгілі бір ғылымның теориялық бағытын айқындауға 
көмектеседі. 

Есеп концепциясы туралы айтатын болсақ, ол – субъектілердегі (барлық 
салалардың, қызметінің түрлері мен әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандарға 
негізделген) есеп жүргізуді қалыптастырушы ережелер мен ұсыныстарды 
айқындайтын есеп жүйесін құрушы негіз [3]. 

Бухгалтерлік есеп методологиясы үшін бухгалтерлік табыстың шамасы мен 
оның салық салынатын базамен қандай байланысы бар екендігін түсіну және 
оны түсіндіру маңызды мәселе болып табылады. 

Есеп теориясында бухгалтерлік табыс пен салық салынатын табыс 
сомаларының өзара байланысының шын мәнінде бір-біріне тең екі концепциясы 
өріс алған.  

Ресей ғалымдары Я.В.Соколов пен В.В.Патровтың зерттеулеріне сүйенсек 
[4], бірінші және ескі концепция өткен ғасырдың басында Пруссияда пайда 
болған. Яғни, бұл елде сол кезде баланстық пайданың сомасы салық салынатын 
шамаға тең болуға тиісті деген ереже (тәріп) енгізілген болатын. Салық 
концепциясы деген атқа ие болған бұл концепция осы уақытқа дейін әртүрлі 
модификацияларда Еуропада үстемдік етеді. Оның басты ерекшелігі: кез-келген 
қаржылық қорытынды есеп мемлекеттік салық органдарының мүддесі үшін 
құрылуға тиісті. 

Бұл концепцияның негізгі құндылығы оның қисындылығы мен 
қарапайымдылығында екенін мойындау керек. Ол жалғыз ғана тиянақты және 
беделді көз - заңға сүйенеді. 

Бухгалтер ағымдағы есепті жүргізеді, салық салу базасы болып табылатын 
қаржылық нәтижені анықтайды және, әрине, бюджет алдындағы міндеттемені 
көрсетеді. Бухгалтер үшін есеп – бөліктерге бөлуге болмайтын біртұтас жүйе. 

Аталмыш концепцияға сәйкес қаржылық қорытынды есеп бәрінен бұрын 
мемлекеттің мүддесін көрсетеді, ал шаруашылық процесстің басқадай 
қатысушыларының мүддесі оған бағынышты көрінеді. 

Бұл концепцияның кезінде бухгалтерлік есептің методологиялық бірлігіне 
қол жеткізіледі, яғни: 

- есеп объектілерін бағалаудың бірыңғай ережелері енгізіледі (әдетте 
өзіндік құны бойынша, яғни тарихи бағасы принципіне сәйкес – зат оған қанша 
төленген болса, сонша тұрады); 

- негізгі құралдар жалпы барлығына бірдей нормалар бойынша 
амортизацияланады; мұндай кезде амортизация салықтан босатылған пайданың 
бір бөлігі ретінде түсіндіріледі; 
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- әртүрлі кәсіпорындардың қаржылық қорытынды есебінде берілген 
мәліметтердің салыстырылуына жағдай жасалады. 

Қаржылық қорытынды есепті пайдаланушылар өздері пайдаланатын кез-
келген қаржылық қорытынды есептің бірегей ережелер бойынша 
құрылғандығын түсінеді. 

Бұның бәрі, әрине, жеткілікті түрде сендірерлік дәлелдер, бірақ, ғылыми 
логика қандай да бір концепцияның пайда болуы ең кем дегенде тағы да 
біреуінің шықпай қоймайтындығын көрсетеді. Сонымен, Еуропа континентінде 
бір концепция бар еді, ал екінші қарама-қарсы концепция Ұлыбританияда пайда 
болды және оның мазмұны мынадай - баланстық пайданың сомасы негізінен 
салық салынатын шамадан өзгеше. 

Бұл концепцияны «меншіктікң деп атауға болады және ол ағылшын тілінде 
сөйлеуші елдерде үстемдік етеді. Соңғы уақытта аталмыш концепция Еуропа 
континентіне үлкен әсер етіп отыр. Оның басты ерекшелігі: кез-келген 
қаржылық қорытынды есеп меншік иесінің мүддесі үшін құрылуға тиісті. 
Концепцияның құндылығы оның шыншылдығында. Ол заңның өлі әріптерінен 
емес, мағанасы шаруашылық өмірдің фактілерін дұрыс және дәл көрсету 
талаптарынан туындайтын, нақты өмірдің ситуацияларынан бастау алады. 

Шаруашылық процесстеріне әртүрлі адамдар қатысады, және олардың 
топтық мүдделері бірдей емес. Кәсіпорындар нақты адамдарға тиісті 
болғандықтан, есеп те қандай да бір басқа тұлғалардың мүддесі үшін емес, 
міндетті түрде меншік иелерінің мүддесі үшін ұйымдастырылуға тиісті. 

Қаржылық қорытынды есеп меншік иелері, акционерлер үшін құрылады 
және олар қалай болуға тиісті деп есептейді, солай жасалынады. 

Есептегі бірлікке дұрыс мағана арқылы жетуге болады. Сондықтан: 
- есеп объектілерін бағалаудың бірыңғай тәртібін пайдалану дұрыс емес, 

заттар олардың иелері қаншаға бағаласа сонша тұрады; 
- амортизация деген салық жеңілдігі түрінде мемлекет беретін емес, 

кәсіпорын жинақтайтын орнын толтыру қоры және кәсіпорын оны қандай 
мөлшерде жинақтайды оны мемлекеттік чиновниктер емес кәсіпорын иелерінің 
өздері және оның әкімшілігі біледі. Тәжірибеде бұл бухгалтердің 
амортизацияны екі рет есептейтіндігін білдіреді – бір рет әкімшілік кіргізген 
және меншік иелері мақұлдаған нормалар бойынша, ал екінші рет – міндетті 
мемлекеттік нормалар бойынша; 

- кәсіпорындар арасындағы салыстырмалылыққа автоматты түрде емес, 
қосымша статистикалық өңдеулер есебінен жетуге болады. 

Қаржылық қорытынды есепті пайдаланушылар өздері пайдаланатын кез-
келген қаржылық қорытынды есептің әр түрлі ережелер бойынша 
құрылғандығын түсінеді, бірақ, түсіндірме хатта есептеулердің орындалу 
механизмдерін ашып көрсетуші методологиялық ерекшеліктер туралы 
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мәліметтер келтірілетіндіктен, әрбір пайдаланушы қаржылық ақпараттардың 
объективті сипаттамасын алады.  

Екінші концепция «ағылшын-америкалықң деген атқа ие болды. Қазір 
халықаралық қауымдастықта ағылшын-америкалық концепцияның ықпалы 
жоғары. 

Ағылшын-америкалық модельдің негізін қалаушы принциптер Ұлыбри-
танияда және АҚШ-та жасалынды. Оның дамуына үлкен үлес қосқан – 
Голландия мемлекеті. Бұл модельдің негізгі идеясы – есепті инвесторлар мен 
кредиторлардың ақпараттық сұранымына бейімдеу. 

Қазақстанда бухгалтерлік есептің республика үшін қолайлырақ (тиімдірек) 
концепциясын анықтау мақсатында әлемдегі экономикалық жағынан дамыған 
елдердегі бухгалтерлік есеп жүйесі зерттелді. 

Сөйтіп, республикамызда бухгалтерлік есепті реформалау үшін ағылшын-
америкалық модель таңдалды. 

Біздің ойымызша, бұл дұрыс таңдау. Себебі, салық салу базасы ретінде тек 
қаржылық нәтиже саналмайды, басқа да көптеген салық салу базалары бар. 
Бұдан біз салық концепциясы өзінің негізінде бірегейлікті көздеген болса, шын 
мәнінде қазір одан айырылғандығын көреміз. Одан басқа, егер мемлекеттік 
бюджетте жиынтық табысқа салынатын салықтың маңызы елеулі болса, онда 
активтерді қайта бағалауға жол бермеу керек, себебі олардың құндарының өсуі 
автоматты түрде амортизациялық аударымдардың өсуіне және тиісінше, 
жылдық жиынтық табыстың және салық сомасының азаюына әкеліп соқтырады. 
Басқа жағынан, егер бюджеттің табыс бөлігінде мүлікке салынатын салық 
маңызды роль атқаратын болса, онда қайта бағалаудың болмауы, тарихи баға 
принципін қолдау - өзіндік құны бойынша бағалау, инфляция жағдайында 
бюджет тапшылығының өсуіне әкеліп соқтырады. 

Қазақстанда қабылданған бухгалтерлік есептің жаңа жүйесі, кәсіпорынды 
ашығырақ көрсетуге, ішкі және сыртқы инвесторлардың назарын көбірек бұруға 
мүмкіндік береді.  

Ағылшын-америкалық концепцияға көшуге мүмкіндік берген жағдай 
бухгалтерлік табыстың бухгалтерлік есеп стандартарына сәйкес есептелуі, ал 
салық салынатын табыстың - салық кодексіне сай есептелуі [4]. 

Концепция – бухгалтерлік есеп принциптерін жасаудың қисынды ізашары, 
яғни жол салушысы. Белгілі бір құбылысты түсіндіре отырып, концепциялар 
экономикалық өмір шындықтарының өзгеруіне байланысты түзетулерге 
ұшырауы мүмкін, сондықтан олар бір рет мәңгілікке берілген ақиқат болып 
табылмайды. Және де әртүрлі түзетулер бухгалтерлік есеп пен қорытынды есеп 
беру жүйесі туралы жалпы түсініктерге, яғни оған негіз болған концепцияларға 
сүйенеді. Оған жоғарыда қарастырылған екі концепция мысал болады. Өздері 
бойынша стандарттар жасалынбаған жаңа бағыттардың, жаңа операциялардың 
пайда болуы – «оны жасаушылардың (құрушылардың) жеке пікіріне немесе 
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бағалауларына байланыстың – деген субъективті негіздеулерге әкеліп 
ұрындыруы мүмкін. Міне, сондықтан мұндай пікірлер мен бағалаулардың есеп 
мәліметтерін бейнелеудің қалыптасқан принциптері арнасында құрылуы өте 
маңызды. 

Бухгалтерлік есептің халықаралық стандартында [5], Қаржылық 
қорытынды есеп берудің төмендегі концепциялары айқындалған: 

- Кәсіпорынның қаржылық қорытынды есебін жүргізу мақсаты; 
- Бухгалтерлік ақпараттардың сапалық сипаттамасы; 
- Бухгалтерлік ақпараттарды есепке алу принциптері; 
- Қаржылық қорытынды есеп элементтері. 

Қаржылық қорытынды есеп, оны пайдаланушыларға экономикалық 
шешімдер қабылдау үшін қажетті, кәсіпорынның қаржылық жағдайы, 
шаруашылық қызметінің нәтижесі және қаржылық жағдайындағы өзгерістер 
туралы ақпараттар дайындап беру мақсатын көздейді. 

Сондықтан есеп ақпараттарына қойылатын негізгі талаптар, оларды 
пайдаланушылардың қандай да болмасын шешім қабылдауы үшін 
пайдалылығымен байланысты. Жалпы, есеп ақпараттарының сапалық 
сипаттамасы қаржылық қорытынды есеп мәліметтерінің пайдаланушылар үшін 
пайдалылығын алдын-ала болжайды. Әрбір нақты жағдайда ол немесе басқа бір 
сипаттама маңыздырақ болатындықтан, бухгалтердің кәсіби шеберлігі барлық 
сипаттамалардың қолайлы (ең жақсы) үйлесім табуынан көрінеді. 

Қаржылық қорытынды есеп элементтерінің концепциялар тобында 
қарастырылуы, оларды түсінудің субъектінің қызметін қаржылық қорытынды 
есеп ақпараттарын пайдаланушылардың бағалауына және, тиісінше, олардың 
белгілі бір шешімдер қабылдауына әсер ететіндігіне байланысты, және де 
алынған ақпараттан түсетін пайда оны алуға жұмсалған шығындардан көп 
болуға тиісті. Сапаға қойылатын талаптардың барлығының орындалуының 
нәтижесінде субъектінің қызметі жөнінде толық, әрі дұрыс және пайдалы 
ақпараттар берілуі тиісті. Бухгалтерлік ақпараттарға қойылатын талаптар 
белгілі бір принциптермен айқындалады.  

 
2.2  Бухгалтерлік есеп принциптері 

 
«Бухгалтерлік есептің принципің нені білдіреді? Қойылған сұраққа 

жауапты бәрінен бұрын сол «принципң деген сөздің мағанасын анықтаудан 
іздеу керек. Бұл латын тілінен алынған prіncіpіum – деген сөз – және оны 
аударғанда қандай да болмасын бір теорияның, ілімнің, ғылымның негізі немесе 
бастауы деген мағананы білдіреді. Бухгалтерлік есептің принципі – сол 
ғылымның негізі, яғни бастауы. Әрбір ғылым сол ғылымның өзінің 
мағанасынан туындайтын принциптерге негізделеді.  
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Америкалық ғалымдар Р.Энтони мен Д.Ристің пікірі бойынша, «принципң 
деген сөз іс-әрекетке басшылық жасау ретінде қабылданған немесе хабарланған 
жалпы заңдарды немесе ережелерді белгілеу үшін пайдаланылады [6]. 

Есеп принциптері барлық есеп процессін жүргізу мен қорытынды есепті 
құрудың негізін құрайды. Олар әділ болуға, тек бухгалтерлік есепке тән болуға 
тиісті, яғни басқа ғылымдардың негізімен ауыстыруға болмайды. Сондай-ақ, 
есеп принциптері бірегей және көпшілік қабылдаған болуға тиісті. Осы туралы 
айта отырып, америкалық ғалым Р.Энтонидің көзқарасымен келіспеуге 
болмайды. Ол былай деген: «Есеп принциптерін жалпы көпшіліктің 
мойындауы, әдетте олардың мынадай үш талапқа қаншалықты жауап 
беретіндігіне байланысты - әділдік, жүзеге асырылуы және орындылық. 
Принцип орынды, егер ақпараттың мәні (мағанасы) болса және белгілі бір 
кәсіпорын туралы бір нәрсе білу қажет болған адамдарға пайдалы болса. 
Принцип әділ, егер ақпаратқа оны жасаған адамдардың жеке көзқарасы, 
бағалауы ықпал етпеген болса. Принцип жүзеге асырылады, егер оның шектен 
тыс қиындықсыз немесе шығынсыз орындалуы мүмкін болсаң [6].         

Бухгалтерлік есеп процессін жүргізу мен қорытынды есепті құруға негіз 
болатын принциптер ретінде төмендегі принциптерді атауға болады: 

1. Есептеу 
2. Үздіксіз қызмет ету 
3. Бөлектенген (оңашаланған) кәсіпорын 
4. Екі жақтылық 
5. Ақшалай өлшем 
6. Ақпараттардың құпиялылығын сақтау 

Енді осы принциптердің мазмұнына қысқаша тоқталайық. 
1. Есептеу принципі. Есептеу әдісіне сәйкес операциялар мен басқадай 

оқиғалардың нәтижесі олардың жүзеге асырылу фактілері бойынша (ақша 
қаражаттары немесе олардың эквиваленттері қабылданған немесе төленген 
кезде емес) есепке алынады. Олар өздері есепке алынатын кезеңнің ағымдағы 
есеп регистрлерінде және қаржылық қорытынды есебінде көсретіледі. Есептеу 
әдісі бойынша құрылған қаржылық қорытынды есеп оны пайдаланушыларды 
ақша қаражаттарын қабылдаумен және төлеумен байланысты өтіп кеткен 
операциялармен ғана емес, сонымен бірге келешектегі ақша төлеу міндеттемесі 
туралы және келешекте алынуға тиісті ақша қаражаттары болып табылатын 
ресурстар жөнінде хабардар етеді. 

2. Үздіксіз қызмет ету принципі. Бұл принципке сәйкес субъект үздіксіз 
қызмет етуші, яғни көз жетерлік болашақта өзінің жұмысын жалғастырушы 
ретінде қарастырылады. Демек, кәсіпорынның жойылатын да немесе өзінің 
қызметінің көлемін едәуір азайтатын да ойы жоқ деп пайымдалады, егер тек 
керісінше жағдайды дәлелдеуші фактілер болмаса. Бұл алдыңғы жағдайдың 
(үздіксіз қызмет етудің) маңызы болуы мүмкін альтернативпен, нақтырақ 
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айтсақ, кәсіпорынның жойылатындығымен салыстыра көрсетілуі мүмкін. 
Мұндай жағдайда бухгалтерлер активтерді тұрақты түрде ағымдағы құнымен 
бағалап отыруға мәжбүр болады. Егер кәсіпорын аз уақыттан кейін өзінің 
жұмысын тоқтатады деп күтілетін болса, онда оның активтерінің құны 
кәсіпорын жұмыс істеп тұрған жағдайдағы құнынан әлдеқайда төмен болады. 
Үздіксіз қызмет ету принципіне сәйкес активтерді тұрақты түрде бағалап 
отырудың қажеті жоқ. Мысалы, кәсіпорында ресурстар сатып-өткізілетін 
тауарларды өндіру процессіне пайдаланылады. Сатып-өткізу сәтінде 
бухгалтерлік есеп тауарлардың құнын сатып-өткізу бағасымен көрсетеді. 
Өндіріс процессіне қатысқан әрбір машинаның, материалдардың және басқа да 
құралдардың құнын анықтаудың қажеті жоқ, себебі кәсіпорынның оларды жеке-
жеке сату ниеті жоқ. Және керісінше, егер кәсіпорын жабылудың алдында 
тұрса, мұндай жағдайда оның ресурстары жойылу құны  бойынша бағаланады 
және сатылады. Бухгалтерлік есеп үздіксіз қызмет ету принципіне 
сүйенетіндіктен, кәсіпорында егер ол өзінің жұмысын тоқтатын болса, оның 
құрал-жабдықтары қаншаға сатып-өткізілуі мүмкін екендігі жөнінде ақпараттар 
болмайды.  

3. Бөлектенген (оңашаланған) кәсіпорын принципі. Бұл принципке сәйкес 
субъектінің (шаруашылық бірліктің) шоты онымен байланысты тұлғалардың 
(меншік иелері, қызметкерлер, т.б.) шотынан бөлек жүргізіледі. Мысалы, шаруа 
қожалығының кассасынан қожалық басшысы өзінің жеке қажетіне жарату үшін 
5000 теңге алды делік. Әрине, ақша қай «қалтадаң тұрса да ол кәсіпорын иесінің 
ақшасы. Солай бола тұрса да, Бөлектенген кәсіпорын принципіне сәйкес шаруа 
қожалығының есеп регистрлерінде кассадағы ақша қаражатының азайғаны 
көрсетілуге тиісті. 

Бухгалтерлік есепте шоттар кәсіпорын үшін бөлек (жеке) шаруашылық 
бірлік ретінде ашылады, және ол шоттарда тек сол кәсіпорынның ғана 
операциялары көрсетіледі. 

Белгілі бір кәсіпорын басқа одан ірірек кәсіпорынның бір бөлігі болуы 
мүмкін. Сондықтан, бір топ шоттар жекелеген кішкене кәсіпорындар үшін 
бекітіледі, ал екінші бір топ ірі кәсіпорын үшін бекітіледі. Үлкен кәсіпорынның 
қорытынды есебі кішірек кәсіпорындардың мәліметтерін жинақтау арқылы 
құрылады. 

4. Екі жақтылық принципі. Кәсіпорынның экономикалық ресурстары 
активтер деп аталады. Бұл активтерге қатысты әртүрлі тұлғалардың талаптары 
пассивтер деп аталады. Пассивтер екі түрге бөлінеді: 1) Міндеттемелер – 
кредиторлардың талаптары (субъектінің иесінен басқа кез-келген тұлғаның); 2) 
Кәсіпорын иелерінің капиталы (кәсіпорын иелерінің талаптары). 

Кәсіпорынның барлық активтері оның иелерінің немесе кредиторлардың 
тарапынан талап етілетін болғандықтан және ол талаптардың жалпы сомасы 
талап етілген активтердің құнынан асуы мүмкін емес болғандықтан, ол актив 
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пен пассивтің теңдігін көрсетеді. Бұл теңдік еш уақытта бұзылмайды, себебі 
бухгалтерлік баланс шаруашылық операциялары екі жақты жазу әдісі бойынша 
жазылған синтетикалық шоттардың мәліметтері бойынша құрылады. Бұл 
әдістің мәні мынада: әрбір орындалған шаруашылық операциясы бір уақытта 
бірдей сомаға екі шотқа, яғни бір шоттың дебетіне, ал екінші шоттың кредитіне 
жазылады. Екі жақты жазу кәсіпорынның шаруашлық қызметін бухгалтерлік 
есепте өзара байланысты етіп көрсетуге мүмкіндік береді. Әрбір операция есеп 
регистрлеріне екі жақты әсер ететін болғандықтан, бухгалтерлік есеп 
шаруашылық операциясының екі аспектісін де көрсететіндей етіп 
ұйымдастырылады. Екі жақты жазу екі жақтылық принципінің іс жүзіне 
асырылуы (қолдану әдісі) болып табылады. 

5. Ақшалай өлшем принципі. Бухгалтерлік есепте тек ақшалай өлшемде 
көрсетілуі мүмкін ақпараттар тіркеледі. Мұндай есептің артықшылығы сол, 
ақша өзі арқылы кәсіпорынның әртекті фактілері қосуға және алуға болатын 
сандар түрінде көрсетілуі мүмкін, көпшілік мақұлдаған өлшем шамасы болып 
табылады. Мысалы, шаруа қожалығының 200000 теңге ақшасы, 2 жүк 
машинасы, ауданы 250 шаршы метр өндірістік ғимараты, 10 бас ірі қара малы 
бар делік. Бұл фактілер қожалық активтерінің жалпы құнын анықтау үшін 
пайдаланыла алмайды. Ол үшін 200000 теңге нақты ақша, 2 жүк машинасының 
құны – 240000 теңге, өндірістік ғимаратының құны – 300000 теңге және 10 бас 
ірі қараның құны – 150000 теңге болуы керек. Ақшалай өлшем жалпылаушы 
(қорытындылаушы) болып табылады, себебі ұлттық немесе шетелдік валюта 
арқылы кәсіпорынның мүліктік құқығының көлемі, бұрын натуралдық және 
еңбек өлшемдерімен өлшенген шығындары анықталады, смета жасалынып, 
қорытынды есеп құрылады. 

6. Ақпараттардың құпиялылығын сақтау принципі. Бұл принципке сәйкес 
бухгалтер өзінің міндетті қызметін орындау барысында алынған ақпараттардың 
құпиялылығын сақтауға, кез-келген ақпаратты тиісті және ерекше рұқсат 
болмаса пайдаланбауға немесе, егер ақпаратты көрсету үшін заңдық, кәсіби 
құқығы болса, оны пайдалануға міндетті. Аталмыш принцип бухгалтер 
этикасының негізгі принциптерінің бірі болып табылады.  

Қаржылық қорытынды есеп үшін пайдаланылатын бухгалтерлік есеп 
принциптерін унификациялауға (бір ізге салуға) қол жеткізу үшін қаржылық 
қорытынды есеп берудің халықаралық стандарттары жасалынды. Аталмыш 
құжатта бухгалтерлік есеп пен қаржылық қорытынды есеп берудің төмендегі 
принциптері қарастырылған: 

1. Есептеу 
2. Үздіксіздік 
3. Түсініктілік 
4. Орындылық 
5. Мәнділік (маңыздылық) 
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6. Сенімділік 
7. Әділетті (бұрмалаусыз) көрсету 
8. Мәнділіктің (маңыздылықтың) нысаннан артық болуы 
9. Бейтараптық 
10. Сақтық 
11. Толықтық 
12. Салыстырмалылық 
13. Өз уақытында дайындап беру. 
Алғашқы екі принципті бухгалтерлік есептің негізін құраушы принциптер 

ретінде жоғарыда қарастырдық. 
Қаржылық қорытынды есептің сапалық сипаттамалары қорытынды есепте 

берілген ақпараттарды оларды пайдаланушылар үшін пайдалы ететін 
атрибуттар болып табылады. Сапалық сипаттамалардың 4 принципіне: 
түсініктілік, орындылық, мәнділік (маңыздылық), сенімділік жатады. 

3. Түсініктілік принципі. Бұл принципке сәйкес қаржылық қорытынды 
есепте көрсетілген ақпараттардың негізгі сапасы – пайдаланушылардың түсінуі 
үшін олардың қолайлылығында. Ол үшін ақпараттарды пайдаланушылардың 
субъектінің экономикалық және іскерлік қызметі, бухгалтерлік есеп салалары 
бойынша жеткілікті білімдері болуға тиісті деп пайымдалады. Алайда, 
пайдаланушылардың шешім қабылдауы үшін маңыздылығына байланысты 
қаржылық қорытынды есепте көрсетілуге тиісті күрделі мәселелер туралы 
ақпараттар тек белгілі бір пайдаланушылардың түсінуі үшін күрделірек болып 
көрінгендігі үшін ғана алынып тасталмауға тиісті. 

4. Орындылық принципі. Пайдалы болу үшін ақпараттар, шешім 
қабылдаушы пайдаланушылар үшін орынды болуға тиісті. Ақпарат орынды 
болып табылады, егер пайдаланушыларға өткен, қазіргі және болашақтағы 
оқиғаларды бағалауға, дәлелдеуге немесе олардың бұрынғы бағаларын 
жөндеуге көмектесе отырып, пайдаланушылардың экономикалық шешім 
қабылдауына әсер ететін болса.     

 Ақпараттардың болжаушы және дәлелдеуші функциялары өзара 
байланысты. Мысалы, кәсіпорында бар активтердің қазіргі деңгейі мен 
құрылымы жөніндегі ақпараттар пайдаланушылар үшін, олар кәсіпорынның 
қолайлы мүмкіншіліктерді пайдаланып қалу қабілетін және оның келеңсіз 
жағдайлармен күресе алу қабілетін алдын ала болжауға тырысқан кезде құнды 
болып табылады. Осы ақпараттар өткен болжамдар жайында, мысалы, 
кәсіпорынның болуы мүмкін құрылымдық ұйымдастырылуына немесе 
жоспарланған операциялардың нәтижесіне қатысты, растаушы (дәлелдеуші) 
роль атқарады. 
 Кәсіпорынның қаржылық жағдайы мен өткен кезеңдердегі қызметінің 
нәтижелері жөніндегі ақпараттар болашақтағы қаржылық жағдайларды және 
шаруашылық қызметтің нәтижелерін, сонымен бірге пайдаланушыларды 
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тікелей қызықтыратын басқадай аспектілерді болжау үшін жиі пайдаланылады. 
Ондай аспектілерге дивидендтер мен еңбек ақы төлеу, құнды қағаздардың 
бағасының өзгеруі және кәсіпорынның өз міндеттемелерін белгіленген мерзімге 
орындау қабілеті жатады. 
 Болжам жасау құндылығы болу үшін ақпараттар анық көрсетілген болжам 
нысанында болмауға тиісті. Бірақ, қаржылық қорытынды есептің негізінде 
болжам жасау қабілеті өткен кезеңдердің операциялар мен оқиғалары туралы 
ақпараттар беру үлгісінде күшейіп келеді. Мысалы, егер табыстар немесе 
шығындардың стандартсыз, кәдімгідей емес және сирек кездесетін баптары 
бөлек ашылып көрсетілетін болса, онда қаржы-шаруашылық қызметтің 
нәтижесі жөніндегі қорытынды есептің болжамдық потенциалы көтеріледі.  

5. Мәнділік (маңыздылық) принципі. Ақпараттардың орындылығына 
олардың сипаты мен мәнділігі (маңыздылығы) үлкен әсер етеді. Кейбір 
жағдайларда ақпараттың орындылығын анықтау үшін оның сипаты да 
жеткілікті. Мысалы, жаңа сегмент жөніндегі хабарлар есепті кезеңде сол жаңа 
сегменттің арқасында қол жеткізілген нәтижелердің мәнділігіне (маңызды-
лығына) қарамастан, кәсіпорында бар тәуекел мен мүмкіндіктерді бағалауға 
әсер етуі мүмкін. Басқа жағдайларда ақпараттардың сипаты да мәнділігі де 
үлкен маңызға ие болады, мысалы, белгілі бір қызметтің түріне сәйкес келетін 
кәсіпорында бар босалқылардың негізгі түрлерінің мөлшері. 
 Ақпарат мәнді (маңызды) болып табылады, егер оның қалдырылып кетуі, 
бұрмалануы қаржылық қорытынды есептің негізінде қабылданған 
пайдаланушылардың экономикалық шешімдеріне әсер етуі мүмкін болса. 
Мәнділік (маңыздылық) тастап кету немесе бұрмалаудың нақты жағдайында 
бағаланушы баптар немесе қателердің шамасына байланысты. Демек, мәнділік 
(маңыздылық), бәрінен де бұрын, есептеудің басын немесе нүктесін көрсетеді, 
және де пайдалы болу үшін ақпараттарда болуға тиісті негізгі сапалық 
сипаттама болып табылады. 
 6. Сенімділік принципі.  Пайдалы болу үшін ақпараттар сенімді болуға 
тиісті. Ақпараттар оларда елеулі қателер және алдын ала болжанған 
бұрмалаушылық болмаған кезде және не ол көрсетуге тиісті шындықты, немесе 
ол көрсетеді деп негізді түрде күтілетін шындықты көрсетуші ретінде 
пайдаланушылар оған сенуге болатын кезде сенімді болып саналады. 
 Ақпараттар орынды болуы мүмкін, бірақ оны мойындау (есепке алу) 
келешекте адасушылыққа әкеліп соқтыратын өзінің сипаты немесе көрсетуі 
бойынша соншалықты сенімсіз болуы мүмкін. Мысалы, сотта қаралатын 
зиянның орнын толтыру жөніндегі талаптың көлемі мен оның негізділігі дауға 
(таласқа) түседі, кәсіпорын үшін баланста талаптың толық сомасын есепке алу 
орынды болуы мүмкін. 
 7. Әділетті (бұрмалаусыз) көрсету принципі. Сенімді болу үшін 
ақпараттар олар көрсетуге тиісті, немесе олар оны көрсетеді деп негізді түрде 
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күтілетін операцияларды және басқа оқиғаларды шындықпен көрсетуге тиісті. 
Сөйтіп, мысалы, баланс есепті кезеңге нәтижесі мойындау критерийлеріне 
жауап беретін кәсіпорынның активтері, міндеттемелері және капиталы болып 
табылатын, операцияларды және басқадай оқиғаларды шындықпен көрсетуге 
тиісті. 
 8. Мәнділіктің (маңыздылықтың) нысаннан артық болуы принципі. Егер 
ақпарат операцияларды және басқа оқиғаларды шыншылдықпен көрсетуге 
тиісті болса, онда оларды тек заңдылық нысанында емес, өздерінің маңызы мен 
экономикалық нақтылығына сәйкес есепке алу және көрсету қажет.  
 9. Бейтараптық принципі. Сенімді болу үшін қаржылық қорытынды есеп 
ақпараттары бейтарап болуға, яғни күні бұрын кесіп-пішілмеген болуға тиісті. 
Егер ақпараттар өздерінің іріктелуімен немесе тапсырылуымен ол жоспарланған 
нәтижеге қол жеткізу мақсатында шешім қабылдауға немесе пікірлердің 
қалыптасуына әсер ететін болса, онда қаржылық қорытынды есеп бейтарап 
болмайды.  
 10. Сақтық принципі. Сақтық деген – белгісіздік жағдайында активтерді 
немесе табыстарды көбейтіп жібермеу, ал міндеттемелерді немесе шығындарды 
азайтып қоймау талап етілетін есептеулерді жүзеге асыруда қажет болатын 
пікірлерді қалыптастыру процессіне  белгілі бір деңгейде сақтық енгізу. Бірақ, 
сақтық принципінің сақталуы, мысал үшін, жасырын резервтерді және шектен 
тыс босалқыларды жасауға, активтерді немесе табыстарды саналы түрде 
төмендетуге, не болмаса міндеттемелер немесе шығындарды қасақана көтеріп 
жіберуге мүмкіндік бермейді. Әрине, мұндай жағдайда қаржылық қорытынды 
есеп бейтарап болмас еді, және сенімділік сапасын жоғалтар еді. 
 11. Толықтық принципі. Сенімді болу үшін қаржылық қорытынды есептің 
ақпараттары оған шығарылатын шығындардың маңыздылығын есепке ала 
отырып, толық болуға тиісті. Қалдырып кету-ақпараттарды өтірік немесе 
шатастырушы, ал содан барып сенімсіз және оның орындылығы тұрғысынан 
қарағанда жетілмеген етіп қоюы мүмкін. 
 12. Салыстырмалылық принципі. Кәсіпорынның қаржылық жағдайындағы 
және қызметінің нәтижесіндегі тенденцияларды анықтау үшін ақпараттарды 
пайдаланушылардың кәсіпорынның әр түрлі кезеңдегі қаржылық қорытынды 
есебін салыстыра алу мүмкіндігі болуға тиісті. Сондай-ақ, пайдаланушылардың 
әр түрлі кәсіпорындардың қаржылық қорытынды есебін, олардың 
салыстырмалы түрде қаржылық жағдайын, қызметінің нәтижесін және 
қаржылық жағдайындағы өзгерістерді бағалау үшін салыстыра алу мүмкіндігі 
болуға тиісті. Сөйтіп, ұқсас операциялардан және басқа оқиғалардан алынған 
қаржылық нәтижелердің өлшенуі және көрсетілуі барлық кәсіпорындар үшін 
бірегей методология бойынша жүзеге асырылуға тиісті. 
 Қаржылық қорытынды есепті дайындау кезінде пайдаланылған есеп 
саясатының варианты жөнінде, ондағы кез келген өзгерістер мен олардың 
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нәтижелері жөнінде пайдалнушылардың хабардар болуы салыстырмалылықтың 
сапалық сипаты ретіндегі маңызды шарты болып табылады. Пайдалнушылар 
кәсіпорынның ұқсас операциялар мен басқа да оқиғалары үшін кезеңнен кезеңге 
дейін пайдаланылатын есеп саясатындағы варианттар арасындағы 
айырмашылықтарды анықтай білуге тиісті. Қаржылық қорытынды есептің 
халықаралық стандарттарының сақталуы, оның ішінде кәсіпорында 
пайдаланылатын есеп саясатының ашып көрсетілуі, салыстырмалылыққа қол 
жеткізуге көмектеседі. 
 Пайдаланушылар кәсіпорынның қаржылық жағдайын, қызметінің 
нәтижесін және қаржылық жағдайындағы өзгерістерді өткен кезеңдегімен 
салыстырғысы келетіндіктен, қаржылық қорытынды есепте өткен кезеңдер үшін 
тиісті ақпараттардың болуы өте маңызды. 
 13. Ақпараттарды өз уақытында дайындап беру принципі. Ақпараттарды 
беру кезінде жөнсіз кешігулер болған жағдайда олар өздерінің орындылық 
сипатын жоғалтады. Кәсіпорын басшыларына ақпараттарды өз уақытында 
берудің салыстырмалы құндылығын сенімді ақпараттар берумен теңестіру 
қажет болуы мүмкін. Ақпараттарды өз уақытында тапсыру үшін 
операциялардың немесе басқа оқиғалардың барлық аспектілерін айқандағанға 
дейін есеп беру жиі қажет болады. Ол ақпараттардың сенімділігін төмендетеді. 
Және керісінше, егер қорытынды есеп барлық аспектілерді анықтағанға дейін 
кешігуге ұшыраса, ақпарат төтенше сенімді, бірақ бұрын шешім қабылдауға 
тиіс болған пайдаланушылар үшін пайдасы аз болып қалады. 
 Экономикалық шешімдер қабылдау үшін пайдалнушылардың 
қажеттіліктерін өте жақсы қанағаттандыру – орындылық пен сенімділіктің 
арасындағы тепе-теңдікке қол жеткізуші басым пікір болып табылады. 
 Әрине, жоғарыда қарастырылған бухгалтерік есеп принциптерін сандық 
жағынан да, сапалық жағынан да әлі де болса кеңейтуге болады. Себебі зерттеу 
жүргізілген отандық және шетелдік әдебиеттерде есеп принциптерінің бірегей 
және толық тізімі жоқ. Керісінше, әр түрлі әдебиеттерде олардың саны жағынан 
да, мазмұны жағынан да ала-құлалық байқалады. Мысалы, америкалық 
ғалымдар Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэллдердің еңбегінде [7] он алты  
принциптің мазмұны ашылса, Ресей ғалымы Я.В. Соколовтың еңбегінде [8] он 
төрт принцип, америка ғалымдары Р. Энтони мен Дж. Ристің еңбегінде [6] он 
бір принцип, Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар "Бухгалтерлік 
есепке алу туралы" Жарлығында [9] он екі принцип қарастырылған. 
Қазақстандық ғалымдар К.Ш. Дюсембаев, С.К. Егембердиева және З.К. 
Дюсембаевалардың еңбегінде [10] шетелдік авторлардың еңбектеріне зерттеу 
жүргізу нәтижесінде алпыс принципке сипаттама берілген. Мұның өзі 
бухгалтерлік есептің табиғи принциптерден немесе заңдардан тұрмайтындығын 
– ол принциптердің жасалынуға тиісті екендігін және оларды жеке тұлғалар 
(адамдар) жасайтын болғандықтан әр түрлі көзқарастардың (пікір 
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қайшылықтарының) болмай қалмайтындығын көрсетеді. Сондай-ақ, 
бухгалтерлік есеп принциптері бір рет мәңгілікке берілген ақиқат емес, олар 
бухгалтерлік есеп процесі жүзеге асырылып отырған әлеуметтік және 
экономикалық ортаның дамуымен бірге үздіксіз өзгеріп, жаңарып, жетілдіріліп 
отырады. 
       Қазіргі кезде бухгалтерлік есепті ұйымдастыруда "Жалпы көпшілік 
қабылдаған бухгалтерлік есеп принциптерінің" ролі басымырақ. Ол принциптер 
бухгалтерлік есептің жалпы концепциясының негізін құрайды және қаржылық 
қорытынды есепті пайдаланушылардың мүддесі үшін стандарттар жасауға 
мүмкіндік береді. Олар заңмен белгіленуі мүмкін немесе есеп теориясы мен 
тәжірибесі негізінде кәсіби бухгалтерлік ұйымдар жасап, ұсынуы мүмкін. 
 

2.3 Қаржылық қорытынды есеп элементтері мен 
бухгалтерлік есеп объектілері 

 
Кәсіпорынның қаржылық қорытынды есебі операциялар мен басқа да 

оқиғалардың қаржылық нәтижесін олардың экономикалық сипаттамасына 
сәйкес кең көлемді категорияларға біріктіре отырып көрсетеді. Бұл кең көлемді 
категориялар қаржылық қорытынды есеп элементтері деп аталады. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайының баланстағы өлшемімен тікелей 
байланысты элементтер  болып активтер, міндеттемелер және меншікті 
капитал танылады. Ал, кәсіпорын қызметінің нәтижесін қаржы шаруашылық 
қызметтің нәтижесі жөніндегі қорытынды есепте өлшеумен тікелей байланысты 
элементтер болып табыстар мен шығыстар танылады. 

Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар  “Бухгалтерлік есепке 
алу туралы“ Жарлығына сәйкес активтер, меншікті капитал, міндеттемелер 
және кәсіпорынның қаржы шаруашылық қызметін жүзеге асыру барысында 
орындалған шаруашылық операциялары бухгалтерлік есеп объектілері болып 
табылады. 

Активтер дегеніміз - өткен кезеңдегі шаруашылық процесстері 
нәтижесінде алынып, келешекте кәсіпорын одан экономикалық пайда табады 
деп күтілетін, кәсіпорын бақылауындағы ресурстар. Активтердің ең басты үш 
сипаты бар: 
1) өздерінде келешек экономикалық пайданы, яғни ақша қаражаттарының 

немесе олардың эквиваленттерінің кірісіне (қосылуына) тікелей немесе 
жанама салынған потенциялды сақтайды; 

2) кәсіпорынның бұл келешек экономикалық пайданы бақылауға қабілеті бар; 
3) олар өткен келісімдердің немесе басқа да оқиғалардың нәтижесі болып 

табылады. 
Активтер екі категорияға жіктеледі: Ұзақ мерзімді активтер және 

ағымдағы активтер. 
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Кәсіпорынның шаруашылық қызметіне бір жылдан артық мерзімде 
пайдаланылатын активтер ұзақ мерзімді активтер деп аталады. Ұзақ мерзімді 
активтерге: материалдық емес активтер, негізгі құралдар, ұзақ мерзімді 
инвестициялар, ұзақ мерзімді дебиторлық қарыздар, алдағы кезеңнің есебіне 
жататын ұзақ мерзімді шығыстар және т.б. жатады. 

Халықаралық бухгалтерлік есептің 1 “Қаржылық қорытынды есепті 
дайындап тапсыру“ деп аталатын стандартына [5] сәйкес актив төмендегі 
жағдайларда ғана ағымдағы активтер ретінде есепке алынуға тиісті: 
- оны сатып өткізу немесе сату үшін ұстау не болмаса кәсіпорынның 

операциялық қызметінің әдеттегі жағдайында пайдалану ұйғарылған кезде; 
- оның кәсіпорында көбінесе коммерциялық мақсаттар үшін немесе қысқа 

мерзім ішінде болатындығы және есепті кезеңнің басынан бастап 12 айдың 
ішінде сатып-өткізілетіндігі болжанған кезде; 

- ол ақша қаражаттары немесе пайдаланылуына шек қойылмайтын оның 
эквиваленттері түріндегі актив ретінде танылған кезде. 
Яғни, бір жыл ішіндегі немесе бір операциялық цикл ішінде 

жұмсалынатындығы, сатылатындығы, нақты ақшаға сатып өткізілетіндігі 
негізді түрде күтілетін активтер  ағымдағы активтер деп аталады.  

Ағымдағы активтерге: тауарлы-материалдық босалқылар (өндірісте немесе 
жұмыстарды атқару мен қызмет көрсету үшін пайдаланылатын материалдар, 
шикізаттар, сатып алынған шала фабрикаттар мен құрастырушы бұйымдар, 
ыдыс және ыдыстық материалдар, қосалқы бөлшектер, құрылыс материалдары 
және басқадай материалдар); аяқталмаған өндіріс; субъектінің шаруашылық 
қызметі барысында сатып-өткізуге арналған дайын өнімдер, тауарлар; ақша 
қаражаттары (кассадағы, банкте ашылған шоттардағы), қаржылық 
инвестициялар (құнды қағаздарға салымдар), жабылуы (жойылу) мерзімі бір 
жылға дейінгі дебиторлық борыштар жатады. 

Міндеттемелер деп - өтелуі (қайтарылуы) экономикалық пайдадан 
тұратын ресурстардың кәсіпорыннан шығып кетуіне алып келетін өткен 
кезеңдердегі оқиғалардан туындаушы кәсіпорынның борышын айтады. 

Міндеттемелердің үш негізгі сипаты бар: 
1. олар өздерінде активтердің шығып кетуі немесе қызмет көрсету арқылы 

төлем жасауға әкеліп соқтырушы бұрыннан бар (бірақ келешектегі емес) 
тұрақты міндеттерді нақтылы түрде көрсетеді; 

2. міндеттемелерді орындау кәсіпорын үшін міндетті және олардың 
орындалмай қалуы мүмкін емес; 

3. міндеттемелер өткен келісімдердің немесе өткен оқиғалардың нәтижесі 
болып табылады. 

Міндеттемелер екі категорияға жіктеледі: ұзақ мерзімді міндеттемелер 
және ағымдағы міндеттемелер. 
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Келесі есепті кезеңде немесе белгілі бір операциялық цикл ішінде 
қайтарылуы (өтелуі) жоспарланбайтын кәсіпорынның борыштары ұзақ мерзімді 
міндеттемелер болып табылады. Ұзақ  мерзімді міндеттемелерге: ұзақ мерзімді 
банк несиесі, банктен тыс мекемелердің ұзақ мерзімді қарыздары және т.б. 
жатады. 

Жоғарыда аталған халықаралық бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес 
міндеттеме, егер оны кәсіпорындағы операциялық циклдың әдеттегі 
жағдайында өтеу (қайтару) болжанса немесе ол есепті кезеңнің басынан бастап 
12 айдың ішінде өтелуге (қайтарылуға) жататын болса ағымдағы 
міндеттемелер ретінде есепке алынады. Ағымдағы міндететемелерге: қысқа 
мерзімді банк несиесі және овердрафт, кредиторлық борыштар жатады.  

Капитал – кәсіпорын активтерінің олардан міндеттемелерді шегеріп 
тастағаннан кейінгі қалған бөлігі. Яғни, капитал дегеніміз – меншік иесінің 
кәсіпорынға иелік ету үлесі. Кәсіпорын активтерінен міндеттемелер шегеріп 
тастағаннан кейінгі қалған сома болғандықтан, ол қалдық үлес болып табылады. 
Солай бола тұрса да, меншікті капитал баланста жіктеліп көрсетіле алады. 
Мысалы, корпоративтік кәсіпорында құрылтайшылар салған қаражаттарды 
(жарғылық капитал), бөлінбеген таза табысты, таза табыстан бөлінетін 
резервтерді (резервтік капитал), капиталды көбейтуді қамтамасыз етуші 
түзетулер (корректировкалар) және т.б.  бөлек көрсетуге болады. Мұндай 
жіктеулер қаржылық қорытынды есепті пайдаланушылардың қажеттіліктерін 
олардың шешім қабылдау кезеңінде, яғни, олар меншікті капиталды бөліп 
тарату немесе қандай болмасын пайдаланудағы кәсіпорын қабілетіне заңдық 
немесе басқадай шектеулерді анықтаған кезде қанағаттандыру үшін орынды 
болуы мүмкін. Мұндай жіктеулер сонымен бірге құрылтайшылар 
(қатысушылар) жағының кәсіпорынға қатысу үлесі арқылы дивидендтер алу 
немесе капиталдың орнын толтыруға қатысты әр түрлі құқықтарға ие болу 
фактілерін көрсете алады. 

Резервтерді құру кәсіпорынға және оның кредиторына зияынның 
зардаптарынан қорғанудың қосымша шараларын белгілеп беру үшін кейде 
заңда немесе басқадай нормативтік-құқықтық актілерде қарастырылады.  

Қайта  бағалау немесе қорытынды есепте активтер мен міндеттемелерді 
қайталап көрсету меншікті капиталдың азаюына немесе көбеюіне алып келеді. 
Бұл көбеюлер мен азаюлар табыстар мен шығыстардың анықтамасына келетін 
болса да, олар капиталға қолдау көрсетуші белгілі бір концепцияларға сәйкес 
қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі жөніндегі қорытынды есепке 
енгізілмейді. Оның орнына бұл баптар капиталға қолдау көрсетуді қамтамасыз 
етуші түзетулер (корректировкалар) немесе қайта бағалау резерві ретінде 
меншікті капиталға кіреді.  
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Таза табыс (пайда) кәсіпорын қызметі нәтижесінің өлшемі ретінде жиі 
пайдаланылады. Таза табыстың (пайданың) өлшемімен тікелей байланысты 
элементтер табыстар (кірістері) мен шығыстар. 

Табыстар (кірістер) дегеніміз – акционерлік капитал қатысу-шыларының 
салымымен байланысты емес меншікті капиталдың көбеюімен көрстеілетін, 
активтердің қосылуы (кірісі) немесе көбеюі не болмаса міндеттемлердің азаюы 
нысанында пайда болатын экономикалық пайданың есепті кезең ішіндегі өсімі. 
Егер сенімді түрде өлшенуі мүмкін активтердің көбеюімен немесе міндет-
темелердің азаюымен байланысты болашақ экономикалық пайданың өсуі 
туындайтын болса, онда қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижесі жөніндегі 
қорытынды есепте табыстар (кірістер) есепке алынады. Шын мәнінде бұл, 
табыстың (кірісітің) есепке алынуы (танылуы) активтердің көбеюінің немесе 
міндеттемелердің азаюының есепке алынуымен (танылуымен) бір уақытта 
болатындығын көрсетеді. 

Шығыстар дегеніміз – акционерлік капиталдың қатысушылары арасында 
бөліп таратумен байланысты емес меншікті капиталдың азаюына апарушы 
активтердің шығып кетуі не болмаса таусылуы немесе міндеттемелердің көбеюі 
нысанында пайда болатын экономикалық пайданың есепті кезең ішіндегі 
азаюы. Егер сенімді түрде өлшенуі мүмкін активтердің азаюымен немесе 
міндеттемелердің көбеюімен байланысты болашақ экономикалық пайдада азаю 
пайда болса, онда қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижесі жөніндегі 
қорытынды есепте шығыстар ретінде есепке алынады. Тәжірибеде бұл, 
шығыстардың танылуы (есепке алынуы) міндеттемелердің көбеюінің немесе 
активтердің азаюының танылуымен (есепке алынуымен) бір уақытта пайда 
болатындығын көрсетеді (мысалы, еңбек ақыны есептеу немесе құрал-
жабдықтардың тозуын есептеу). 

Шығыстар қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижесі жөніндегі қорытынды 
есепте шығарылған шығыстар мен табыстардың нақты баптары бойынша 
алынған қаржы сомаларының арасындағы тікелей салыстырулардың негізінде 
танылады. Бұл процесс әдетте шығындар мен табыстардың (кірістердің) 
салыстырылуы деп аталады. Ол бір операциядан немесе басқадай оқиғалардан 
тікелей және бірлесіп туындайтын таза табыс пен шығыстардың бір уақытта 
немесе құрамдастырылған түрде танылуын болжайды; мысалы, сатып-
өткізілген тауардың өзіндік құнын құрушы шығыстардың әр түрлі 
компоненттері сол кезде осы тауарларды сатудан алынған табыс (кіріс) ретінде 
танылады. Бірақ, салыстырмалық принципінің қолданылуы баланста активтер 
немесе міндеттемелердің анықтамасына сәйкес келмейтін баптарды тануға 
(есепке алуға) мүмкіндік бермейді. 

Шығыстардың танылу, яғни есепке алыну кезеңін анықтау үшін 
“шығандар” (құн), “жұмсалған қаржылар”, “шығыстар” және “төлемдер” деген 
терминдердің өзара байланысын қарастыру қажет. 
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Шығындар (құн) – белгілі бір мақсатпен жұмсалған ресурстар сомасының 
ақшалай өлшемі. 

Жұмсалған қаржылар – шығындардың пайда болуымен байланысты 
активтердің (әдетте ақшаның) азаюы немесе міндеттемелердің көбеюі (жиірек 
кездесетіні төленуге тиісті шоттар).  Кезең ішінде жұмсалған қаржылар осы 
есепті кезеңде сатылып алынған барлық тауарлардың, пайдаланылған 
қызметтердің құнына тең. 

Шығыстар - ағымдағы есептік кезеңге жатқызылған шығын баптары. 
Шығыстар ағымдағы кезең ішінде табыс табуға қажетті ресурстар болып 
табылады. Егер қаржы жұмсалатын болса, онда пайда болған шығындар 
активтерге не болмаса шығыстарға жатқызылады. Егер келешекте табыс әкелу 
қабілеті болса, онда шығындар активтерді көбейтеді. Басқаша жағдайда ол 
шығыстар, яғни, ағымдағы кезеңнің бөлінбеген табысының қысқаруы болып 
табылады. 

Төлеу – ақша қаражаттарының төленуі. Ақша қаражаттарының төленуі – 
бұл, қаржылардың жұмсалуы, бірақ та кез келген нақты ақшамен төленетіндер, 
айталық, кредиторлық борыштардың қайтарылуы немесе акционерлерге нақты 
ақшамен дивидендтердің төленуі және т.б. 

Есепті кезеңде қандай шығындарды “шығыстар” деп есептеу керектігі 
айқындалған негізгі критерийден басқа, екі критерийді ескеру қажет: 1) 
Кәсіпорынның осы кезеңдегі қызметімен байланысты шығындар кезеңдік 
шығыстар болып табылады, және 2) алдағы кезеңдердің табыстарымен 
байланыстыруға болмайтын жұмсалған қаржылар ағымдағы кезеңнің 
шығыстары болып табылады. 

Тікелей байланыс. Жоғарыда тауарлардың өзіндік құнының оларды сатып-
өткізуден түскен табыспен байланысы туралы айтқан болатынбыз. Соған ұқсас, 
егер тауарды сатып-өткізген сатушыға делдалдық ақша төленетін болса, онда ол 
сол сатып-өткізуден табыс есептелген кезеңнің шығыстары ретінде есепке 
алынады. Сатушыға төленетін ақшаның шығыс ретінде танылу кезеңі, оның 
ақшаны алған кезеңінен басқа болуы мүмкін. 

Есепті кезеңнің шығындары – белгілі бір есепті кезеңде орын алған қандай 
да болмасын табыс алу операцияларымен байланысты болмағанымен, сол есепті 
кезеңге жатқызылатын шығыстардың кейбір баптары. Мысалы, бөлшек сауда 
дүкенінде –дүкеннің кезең ішіндегі шығындары, ал өндірістік кәсіпорында- 
барлық өндірістік емес шығындар. Ондай шығыстарды кезеңдік шығыстар деп 
атайды. 

Болашақ табыстармен (кіріспен) байланысы жоқ шығындар. Кезеңдік 
операциялармен байланысы жоқ шығындар бабы, егер ол қандай да бір болашақ 
кезеңмен байланысты болмаса, сол кезеңнің шығыстары ретінде көрсетіледі. 
Шығындар активтерге немесе шығыстарға жатқызылады. Шығындар бабын 
актив ретінде есепке алу үшін, ол келешекте қандай да болмасын пайда әкелуге 
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тиісті. Олай болмаған жағдайда, ол ағымдағы кезеңнің шығыстарына 
жатқызылады. Шығындардың көптеген түрлері өздерінің табыстармен немесе 
тіпті осы есепті кезеңнің жалғасушы операцияларымен байланысы жоқтығына 
қарамастан ағымдағы кезеңнің шығыстарына апарылады. Егер, мысалы, 
активтер өртке ұшыраса немесе ұрланса, онда шеккен зиянның сомасы 
ағымдағы кезеңнің шығыстарына жатқызылады. Сол сияқты пайдалану қасиетін 
жоғалтқандығы мәлім болған активтер де шығысқа есептеледі. 

Шығыстар және жұмсалған қаржылар. 
Қаржылардың жұмсалуы кәсіпорын тауарларды сатып алған кезде және 

қызметтерді пайдаланғанда  туындайды. Қаржылардың жұмсалуы ақша 
қаражаттарының төленуі, борыштардың пайда болуы (төленуге тиісті шот), 
басқа активтерге айырбастау жолдарымен жүзеге асырылады. Жоғарыда 
айтылып өткендей, бұл жұмсалған қаржылар не активтерге не болмаса 
шығыстарға апарылуы мүмкін. Мысалы, 2000 жылдың аяғында 50000 теңге 
нақты ақшаға материалдар сатып алынды, яғни ақша қаражаттарын басқа 
активке айырбастау жолымен барлығы 50000 теңге қаржы жұмсалды. Егер 
материалдар 2000 жылы пайдаланылмаса, онда биылғы  жылы шығыс болған 
жоқ. Материалдар 2000 жылдың аяғында актив ретінде көрсетіледі. Егер 
материалдар 2001 жылы өндіріске жұмсалса, онда 50000 теңге сол жылдың 
шығыны болып табылады.  

 
              Қаржылық қорытынды есеп элементерін бағалау 
 
Бағалау  дегеніміз - қаржылық қорытынды есеп элементтері танылуға және 

бухгалтерлік баланс пен қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі жөніндегі 
қорытынды есепте көрсетілуге тиісті ақша сомасын анықтау процессі. Ол үшін 
нақты бағалау әдісін таңдау талап етіледі. 

Қаржылық қорытынды есепте әр түрлі деңгейде және әр түрлі 
үйлесімдерде бірқатар бағалау әдістері пайдаланылады. Оларға төмендегі 
әдістер жатады: 
1. Бастапқы (тарихи) құн. Активтер олар үшін төленген ақша қаражаттарының 

немесе олардың эквиваленттерінің сомасы не болмаса оларды сатып алу 
сәтінде ұсынылған әділетті (тура) құны бойынша есепке алынады. 
Міндеттемелер қарыздық міндеттемелердің айырбасына алынған түсімдер 
сомасы бойынша немесе, кейбір жағдайларда (мысалы, табыс салығы) 
әдеттегі іс жүргізу барысында міндеттемелрді өтеу үшін төлем жасалуы 
күтілетін ақша қаражаттарының немес олардың эквиваленттерінің сомасы 
бойынша есепке алынады. 

2. Жаңғырту (ағымдағы) құны. Активтер, егер сондай немесе оған 
эквивалентті актив қазіргі кезде сатылып алынған жағдайда төленуге тиісті 
ақша қаражаттарының немесе олардың эквиваленттерінің сомасы бойынша 

46 
 



көрсетіледі. Міндеттемелер қазіргі сәтте міндеттемелерді өтеу үшін қажет 
болуы мүмкін ақша қаражаттарының немесе олардың эквиваленттерінің 
дисконтталмаған сомасы бойынша көрсетіледі. 

3. Сатып-өткізу (өтеу) бағасы. Активтер қазіргі кезде активті әдеттегі 
жағдайда сатудан алынуы мүмкін ақша қаражаттарының немесе олардың 
эквиваленттерінің сомасы бойынша көрсетіледі. Міндеттемелер оларды өтеу 
құны бойынша, яғни әдеттегі іс жүргізу барысында міндеттемені өтеу үшін 
жұмсалуы мүмкін деп болжанатын ақша қаражаттарының немесе олардың 
эквиваленттерінің дисконтталмаған сомасы бойынша көрсетіледі. 

4. Дисконттық құн. Активтер әдеттегі іс жүргізу барысында осы актив арқылы 
жасалынады деп болжанатын ақша қаражаттарының  болашақ таза кірісінің 
дисконтталған құны бойынша көрсетіледі. Міндеттемелер әдеттегі іс жүргізу 
барысында міндеттемелерді өтеу үшін қажет болады деп болжанатын ақша 
қаражаттарының болашақ таза шығыстарының дисконтталған құны бойынша 
көрсетіледі. 

5. Баланстық құн. Бұл – активтер мен міндеттемелер есеп беру мерзімінде 
бухгалтерлік баланста көрсетілетін құн. 

 Қаржылық қорытынды есепті дайындауда кәсіпорындар бағалау үшін 
негіз ретінде бастапқы (тарихи) құнды кеңірек пайдаланады. Әдетте ол басқа 
бағалау негіздерімен үйлестіріле пайдаланылады. 

                                   
                                  Шаруашылық процестері 
 
Бухгалтерлік есеп объектілерінің бірі кез келген кәсіпорынның 

шаруашылық қызметінің негізін құрайтын шаруашылық процесстері. 
Шаруашылық процессі жекелеген шаруашылық операцияларының жиынтығы 
болып табылады. Ал, шаруашылық операциялары дегеніміз – кәсіпорынның 
экономикалық ресурстары (активтері) мен олардың құралу көздерінің (меншікті 
капитал, міндеттемелер) қозғалысы мен өзгерісінің қарапайым элементі. 
Мысалы, жабдықтаушылардан материалдар алу, оларды өндіріске пайдалану, 
еңбек ақы есептеу, дайын өнімді сатып-өткізу және т.б. 

Кез келген кәсіпорынның шаруашылық қызметі бір-бірімен тығыз 
байланысты жабдықтау, өнім өндіру, өндірілген өнімдерді (қызметтерді, 
жұмыстарды), тауарларды сатып-өткізу сияқты шаруашылық процесстерінен 
тұрады. 

Жабдықтау процессінде кәсіпорынның өндірістік және шаруашылық 
қызметін жүзеге асыруға қажетті әр түрлі тауарлы-материалдық құндылықтар 
сатып алынады. Бұл процесстің есебінің негізгі міндеттері дайындалған 
тауарлы-материалдық құндылықтардың нақты өзіндік құнын анықтау; барлық 
жабдықтаушылардың келісім-шарт бойынша міндеттемелерінің орындалуына 
бақылау жасау. Дайындалған (сатып алынған) материалдарының өзіндік құнын 

47 
 



сол материалдардың сатып алу бағасы бойынша бағаланған құны және сатып 
алуға байланысты шығындар (темір жол тарифтері, тиеу-түсіру жұмыстарының 
құны және т.б.) құрайды. 

Өндіріс процессінің нәтижесінде өнім өндіру, қызмет көрсету, жұмыстарды 
орындау сияқты кәсіпорынның негізгі міндеті орындалады. Өнім өндірумен 
байланысты барлық шығындар оның өзіндік құнын құрайды. 

Сатып-өткізу процессінің мәні мынада: кәсіпорын дайындалған өнімді, 
орындалған жұмыстарды, көретілген қызметтерді басқа кәсіпорындарға өндіріс 
және сатып-өткізу шығындарының орнын толтыра отырып және бұл кезде 
белгілі бір мөлшерде табыс ала отырып сатып-өткізеді. 

Жабдықтау және өндіру процесстерінің кезеңінде есеп (сметалық) және 
қорытынды есеп беру көрсеткіштерін салыстыру арқылы үнемдеу не болмаса 
көп жұмсау анықталады, ал сатып-өткізу процессі кезеңінде кәсіпорын 
қызметінің нәтижесі: табыс (кіріс) немесе зиян анықталады. 
 
 

Өз білімін тексеру сұрақтары 
 

1. Бухгалтерлік есеп концепциясының мәнін түсіндіріңіз. 
2. Бухгалтерлік есеп процесін жүргізу мен қорытынды есепті құруға негіз 

болатын принциптерді атаңыз. 
3. Қаржылық қорытынды есеп берудің халқаралық стандарттарында 

бухгалтерлік есеп пен қаржылық қорытынды есеп берудің қандай 
принциптері қарастырылған? 

4. Қаржылық қорытынды есептің сапалық сипаттамаларының принциптерін 
атаңыз. 

5. Бухгалтерлік есеп объектілерін атаңыз. 
6. Қаржылық қорытынды есеп элементтері деген не? 
7. Кәсіпорынның қаржылық жағдайының баланстағы өлшемімен тікелей 

байланысты элементтерді атаңыз. 
8. Кәсіпорын қызметінің нәтижесін Пайда және зиян жөніндегі қорытынды 

есепте өлшеумен тікелей байланысты элементтерді атаңыз. 
9. Активтер дегеніміз не? 
10. Активтер қандай категорияларға жіктеледі? 
11. Міндеттемелер деп нені айтады? 
12. Міндеттемелер қандай категорияларға жіктеледі? 
13. Капитал деген не? 
14. Табыстардың (кірістердің)  мәнін түсіндіріңіз 
15. Шығыстардың мәнін түсіндіріңіз 
16. Шығындар (құн) деген не? 
17. Жұмсалған қаржылар деген не? 
18. Шығыстар мен  жұмсалған қаржылардың мағынасын ажыратып көрсетіңіз 
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19. Қаржылық қорытынды есеп элементтерін бағалау әдістерін атаңыз. 
20. Бастапқы (тарихи) құн әдісін сипаттаңыз 
21. Жаңғырту (ағымдағы) құн әдісін сипаттаңыз 
22. Дисконттық құн әдісін сипаттаңыз 
23. Баланстық құн әдісін сипаттаңыз 
24. Сатып-өткізу (өтеу) бағасын сипаттаңыз 
25. Шаруашылық процестері дегеніміз не? 
26. Жабдықтау процесінің мәнін түсіндіріңіз 
27. Өндіріс процесінің мәнін түсіндіріңіз 
28. Сатып-өткізу процесінің мәнін түсіндіріңіз 
29. Шаруашылық операциялары деген не? 
 

 
 
 
 

Өзіндік  жұмысты  орындау үшін  берілген  тапсырма: 
 

         Төмендегі кестеде (2.1) берілген мәліметтердің негізінде кәсіпорын 
активтерін түрлері және құралу көздері бойынша топтастырыңыз. 
Тапсырманы орындау үшін берілген мәліметтер 
 
2.1  Кесте  -  «Бірлікң акционерлік қоғамының есепті кезеңнің басындағы 

активтері мен олардың құралу көздері 
 

 Активтердің және олардың құралу көздерінің атаулары Сомасы, теңге 
1 2 3 
1 Ыдыс және ыдыстық материалдар 2150 
2 Ағымдағы банк шотындағы  ақша қаражаттары 360000 
3 Шикізаттар мен материалдар 120000 
4 Жұмыскерлердің кәсіпорынға қарыздары 2100 
5 Аяқталмаған өндіріс 92000 
6 Дайын өнім 140000 
7 Кассадағы нақты ақша 600 
8 Көлік құралдары 215200 
9 Отын 49000 
10 Қысқа мерзімді банк несиелері 160000 
11 Тауарлар 148000 
12 Алдағы кезең есебіне жататын шығыстар 12800 
13 Валюталық шоттағы  ақша  қаражаттары 110000 
14 Басқа да дебиторлық борыштар 7500 
15 Қабылданған материалдар үшін жабдықтаушыларға борыш 95000 
16 Жарғылық капитал 650000 
17 Бөлінбеген таза пайда 350000 
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18 Алынған вексельдер 28500 
19 Жабдықтар 1230000 
20 Резервтік капитал 80000 
21 Бюджетке салық  төлеу бойынша борыштар 72600 
22 Банктің ұзақ мерзімді несиелері 250000 
23 Кәсіпорынның  жұмыскерлерге  еңбек ақы төлеу бойынша 

борыштары 
160000 

24 Басқадай есептелген шығыстар 121000 
25 Алынуға тиісті шоттар 152000 
26 Төленуге тиісті шоттар 82600 
27 Алынған аванстар 95000 
28 Басқадай кредиторлық борыштар 158000 
29 Алдағы кезең есебіне жататын табыстар 91110 
 Барлығы: 50346200 

 
Тапсырманы орындау барысында төменде келтірілген активтерді түрлері 

бойынша және құралу көздері бойынша топтастыру кестелерінде келтірілген 
нысандарды пайдалану керек (2.2, 2.3 кестелер). 
 
 

2.2 Кесте - Кәсіпорын активтерін түрлері бойынша топтастыру 
 

 Активтер тобы Активтер топшасы Активтердің 
атаулары 

Сомасы 
теңге 

  
 

Қысқа мерзімді 
активтер 

Тауарлы-материалдық 
босалқылар 

  

 Дебиторлық борыштар   
Ақша қаражаттары   
   

І топ бойынша 
жиынтығы 

   

 Ұзақ мерзімді 
активтер 

Материалдық емес 
активтер 

  

  Негізгі құралдар   
 Дебиторлық борыштар   
    
ІІ топ жиынтығы    

 Барлық активтер    
 
 
2.3  Кесте -  Активтерді құралу көздері бойынша топтастыру 

 
№ Активтердің құралу 

көздері бойынша топтары 
Құралу көздерінің 
топшалары 

Құралу 
көздерінің 
атаулары 

Сомасы, 
теңге 

1 2 3 4 5 
І Капитал    
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 І топ бойынша жиынтығы    

ІІ Қысқа мерзімді 
міндеттемелер 

Кредиторлық 
борыштар 

  

     
     
 ІІ топ бойынша жиынтығы    

ІІІ Ұзақ мерзімді  
міндеттемелер 

Несиелер   

     
 ІІІ топ бойынша 

жиынтығы 
   

 Құралу көздерінің 
барлығы: 
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3.1 Бухгалтерлік баланс, оның ролі мен мағынасы.  
Бухгалтерлік баланстың түрлері  

 
  Субъектінің қарамағындағы қаржылық ресурстары мен өзіне қабылдаған 
міндеттемерелі туралы ақпараттарды қаржылық жағдай жөніндегі қорытынды 
есеп нысанында пайдаланушыларға ұдайы (жүйелі түрде) тапсырып отыру – 
бухгалтерлік есптің негізгі мақсатының бірі болып табылады. Ондай 
қорытынды есеп дәстүрлі түрде "баланс" деп аталады. Ол активтердің, меншікті 
капиталдың және міндеттемелердің жағдайын ақшалай өлшеммен белгілі бір 
мерзімге көрсетеді. Сөйтіп, бухгалтерлік баланс дербес есеп жургізуші кез 
келген шаруашылық жургізуші субъектінің нақты бір уақыт сәтіндегі қаржылық 
жағдайын көрсетеді. 
 Қаржылық жағдай деп шаруашылық жургізуші субъектіге қатысты 
активтердің нақты бары мен оларға қарама-қарсы қойылған олардың құралу 
көздерін (меншікті капитал мен міндеттемелерді) түсіну керек: 
 

Σ А = Σ МК + М 
 

 Төменде бухгалтерлік баланстың схемасы (3.1.) келтірілді. 
 Бухгалтерлік баланс көптеген қаржылық коэффициенттерді  (өтімдлік, 
қаржылық оралымдылық, орнын толтыру коэффициенті және т.б.) есептеуге 
негіз болады. Сонымен бірге баланс кәсіпорын өндірісін және оның жаңа 
өндірістерді игеру саясатын бағалауға, сондай-ақ активтерін бағалауға 
мүмкіндік береді. 
 Бухгалтерлік баланстың төмендегі түрлерін (типтерін) ажыратып көрсетуге 
болады: 
 Кәсіпорын қызметінің басталуымен ұштастырылатын кіріспе 
(ұйымдастыру) баланс. Осы кәсіпорында бухгалтерлік есепті жүргізудің 
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бастамасы болып  табылатын баланстың бұл түрінің өзіне тән ерешеліктері бар. 
Көп жағдайда ол өте аз өзгеріске ұшырайды (дифференцияланады).  Ол 
түсінікті де, өйткені кәсіпорын жаңадан ғана құрылған кезде оның шаруашылық 
қарым-қатынстары әртүрлілігімен ерекшелене алмайды. Мүлкі негізінен ақша 
салымы және ұйымдастыру шығындарынан тұратын активтерімен көрсетілетін 
болғандықтан, ол өте қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Кіріспе балансты 
құруды белгілі бір мерзіммен (айдың 1-ші күні) ұштастыру мүмкін емес. 
Кәсіпорын өзінің шаруашылық қызметін бастайтын балансы оның жарғысы 
тіркелген күнге құрылады. 

 

 

 

 

                                       
                                         БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС 
 

Активтер = Міндеттемелер + Капитал 

   

Ұзақ мерзімді 
активтер 

Ағымдағы 
активтер 

Ұзақ мерзімді 
міндеттемелер 

Ағымдағы 
міндеттемелер 

  

Негізгі құралдар, 
материалдық 
емес активтер, 
инвестициялар 
және басқалар 

ТМБ, ақша 
қаражаттары, 
қаржылық 
инвестициялар, 
дебиторлық 
борыштар және 
басқалар 

Несиелер, 
кейінге 
қалдырылған 
салықтар және 
басқалар 

Несиелер, 
кредиторлық 
борыштар, 
төленуге тиісті 
есептелінген 
шығыстар және 
басқалар 

Жарғылық 
капитал, 
эмиссия- 
лық табыс 
резервтер, 
бөлінбеген 
таза пайда 
(жабылмаған  
зиян) 

 
Сурет 3.1  Бухгалтерлік баланс 

 
Жылдық (қорытынды) баланс – есеп беру мерзіміндегі кәсіпорынның 

қаржылық жағдайы жөніндегі ақпараттар көзі болып табылады. Ол есепті 
жылдың аяғында (есепті жылдан кейінгі жылдың 1-ші күніне) құрылады. Есепті 
жылдың аяғына ең дұрыс (сенімді) баланс құрудың міндетті постулаты -  
бухгалтерлік есепте нәтижесін толық көрсете отырып, кәсіпорынның 
мүліктеріне және қаржылық міндеттемерелеріне міндетті түрде түгелдеу 
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жүргізу.  Жылдық бухгалтерлік баланс негізінен есеп регистрлерінің, Бас 
кітаптың мәліметтері негізінде құрылады. 
 Жойылу балансы – шаруашылық  жургізуші субъект әртүрлі себептерге 
байланысты жойылған сәтте құрылатын баланс. Жойылу балансының кәдімгі 
баланстан негізгі айырмашылығы оның баптарының бағалануымен 
айқындалады. 
 Бағалау сатып-өткізу бағасы бойынша жузеге асырылады, көп жағдайда ол 
бастапқы баланстық құнынан әлдеқайда төмен болады. Әдетте қорытынды 
баланста болатын кейбір баптар, мысалы, бюджеттік бөліп-таратушы "Алдағы 
кезеңнің есебіне жататын табыстар", "Алдағы кезеңнің есебіне жататын 
шығыстар", "Күмәнді борыштар бойынша резервтер" және "Болашақ 
төлемдердің резерві" баптары жойылу балансында тіпті болмауы мүмкін. Басқа 
жағынан қарағанда жойылу балансында бұрын болмаған баптар пайда болуы 
мүмкін, мысалы, "фирма бағасы (гудвилл)". Кәсіпорынның меншікті 
капиталдары жойылу балансында кейде жеке баптар бойынша көрсетілмейді. 
Себебі жойылу кезеңінің басында кәсіпорынның барлық меншікті капиталы 
арнайы ашылған "Жою" шотына аударылады. Бұл шотта мүліктік баптарды 
бағалаудағы айырмашылық, сонымен бірге жоюға байланысты шығыстар 
көрсетіледі. Шоттың қалдық сомасы (сальдосы) жойылу балансының активінде 
немесе пассивінде көрсетіледі.  
 Брутто-баланс – реттеуші баптар енгізілетін баланс. Реттеуші баптарға 
негізгі құралдардың тозуы, материалдық емес активтердің амортизациясы және 
т.б. жатады. 
 Нетто-баланс (немесе тазаланған баланс) – реттеуші баптар алынып 
тасталған баланс. Оны кәсіпорынның қаржылық жағдайына талдау жасау 
кезінде пайдалану ыңғайлырақ. Мұндай баланстың мәліметтері кәсіпорынның 
қарамағындағы шаруашылық қаржыларының нақты сомасын сипаттайды 
(көрсетеді). 
 Бөлуші баланс - кәсіпорынның құрылымдық бөлімшесін өз алдына дербес 
кәсіпорын ретінде бөліп шығарған сәтте немесе кәсіпорынды бір-бірінен 
тәуелсіз бірнеше кәсіпорындарға бөліп жіберген кезде құрылады. 

Ішкі баланс (мейлінше егжей-тегжейлі) қаржылық талдау жасау, 
жоспарлау, басқару және кәсіпорын мен оның филиалдарының, құрылымдық 
бөлімдерінің шаруашылық қызметіне бақылау жасау үшін пайдаланылады.   
 Сыртқы баланс сыртқы пайдаланушылар үшін құрылады. Сыртқы 
пайдаланушылар үшін ол ең басты ақпарат көзі болып табылады. Ондай 
баланстың мазмұны құрылымы және сыртқы пайдаланушыларға тапсырылу 
тәртібі заңмен, шаруашылық жүргізуші субъектілердің есеп саясатымен, 
пайдаланушылардың талабымен айқындалады. Баланс салық органдарына, 
банктерге, қор биржаларына тапсырылады, бұқаралық ақпарат құралдарында, 
арнайы анықтамаларда басылады. 
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 Қазақстан Республикасының нарықтық қатынастарға өтуіне байланысты 
шоғырландырылған (консолидацияланған) баланстың ролі артып отыр. 
 Ірі компаниялар салық төлеуде тиімдірек экономикалық жағдайларға қол 
жеткізу үшін немесе басқадай мақсаттармен еншілес кәсіпорындар құрады. 
Инвестор олардың бірінің акцияларын сатып ала отырып, барлық кәсіпорындар 
туралы түсінікті ақпараттар алғысы келеді. 
 Шоғырландырылған (консолидацияланған) қаржылық қорытынды есепті 
құрудың негізгі мақсаты – бас кәсіпорын мен еншілес кәсіпорындардың 
қызметін бірегей шаруашылық ұйым ретінде көрсету. Бухгалтерлік есептің 13 
«Шоғырландырылған (консолидацияланған) қаржылық қорытынды есеп және 
еншілес серіктестіктерге салынған инвестициялар есебің деп аталатын  ұлттық 
стандартына сәйкес шоғырландырылған (консолидацияланған) қаржылық 
қорытынды есеп дегеніміз – бір серіктестіктің қорытынды есебі ретінде 
тапсырылған топтың (бірнеше еншілес серіктестіктің) жекелеген қаржылық 
қорытынды есептері [11]. 
 Шоғырландырылған (консолидацияланған) қаржылық қорытынды есепті 
дайындау кезінде негізгі серіктестік пен оның еншілес серіктестіктерінің 
қаржылық қорытынды есептері активтер, міндеттемелер, меншікті капитал, 
табыстар және шығыстар туралы мәліметтерді қосу арқылы баптар және жолдар 
бойынша бірігеді. Бірқатар операциялар бойынша қайта есептеуді болдырмау 
мақсатында алып тастау (жою) әдісі қолданылады. Шоғырландырылған 
(консолидацияланған) қаржылық қорытынды есептерде топ жөніндегі 
қаржылық ақпараттарды бірегей ұйымдар туралы ақпараттар ретінде көрсету 
үшін одан төмендегі көрсеткіштер алынып тасталынады: 
- негізгі серіктестіктің еншілес серіктестіктердің әрқайсысына салынған 

инвестицияларының баланстық құны және негізгі серіктестіктің еншілес  
серіктестіктердің әрқайсысының меншікті капиталындағы үлесі; 

- негізгі және еншілес серіктестіктер арасындағы өзара есеп айырысулар 
бойынша шоттардағы сальдо (қалдық); 

- табыстар, шығыстар және дивидендтер бойынша ішкі топтық операциялар, 
сондай-ақ осы операциялардың нәтижесінде пайда болатын іске 
асырылмаған (жұмсалынбаған) табыс немесе зиян, орны толтырылмайтын 
зияндардан басқа. 

 Америка ғалымдары Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэллдердің еңбегінде 
былай делінген: «Шоғырландырылған (консолидацияланған) балансты 
дайындау кезінде еншілес және бас (аналық) кәсіпорындардың қорытынды 
есептерінен тиісті баптар бірігеді. Кейбір баптар негізгі және еншілес 
серіктестіктер арасында болған операциялардың нәтижесінде сальдоланады. 
Мысалы, бір компанияның борышын басқа компанияның жабуы немесе 
олардың арасындағы сатып алу-сату операциялары. Қорытынды есепті құру 
кезінде негізгі кәсіпорын мен еншілес кәсіпорындар арасындағы мұндай 
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операциялар қорытынды есептің жиынтығында көрсетілмеуге тиісті. Себебі 
сатып алу-сату операциялары, қарыздың төленуі және олардың алынуы ақша 
қаражаттарының кәсіпорын ішіндегі көбеюін туындатпайды. Қайта есептеуді 
болдырмау мақсатында алып тастау (жою) әдісі қолданылады. Алып тастау 
(жою) тек қорытынды есепті дайындау барысында орындалады және негізгі 
кәсіпорынның да еншілес кәсіпорындардың да бухгалтерлік есеп регистр-
лерінде көрсетілмейді. Ешқандай шоғырландырылған (консолидацияланған) 
есеп регистрлері жүргізлмейдің [7]. 
 Сонымен, бізде қолданылып келген мәліметтерді жинақтаудан шоғыр-
ландыруды (консолидациялауды) екі белгі бойынша ажыратуға болады: 1) 
шоғырландырылған (консолидацияланған) қорытынды есеп екі немесе бірнеше 
өзара байланысты, бірақ солай болғанмен заңды түрде дербес кәсіпорындар 
бойынша құрылады; 2) шоғырландыру (консолидация) негізгі және еншілес 
кәсіпорындар баланстары баптарының қарапайым қосындысы емес, қорытынды 
есеп мәліметтерін белгілі бір түрде құрамдастыру (қиыстыру) болып табылады. 
 

3.2 Бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұны 
 
 Өзінің құрылымы бойынша бухгалтерлік баланс жиынтығы әр уақытта 
өзара тең болатын екі қатар сандар болып табылады. Бұл тепе-теңдік жағдай – 
баланстың маңызды белгісі.   
 Екі жақты кесте түріндегі бухгалтерлік баланстың сол жақ бөлігінде 
субъектінің активтері (экономикалық ресурстары) көрсетіледі. Осы активтерге 
қатысты әртүрлі тұлғалардың талаптары «пассивтерң деп аталады. «Пассивтерң 
екі түрге бөлінеді: 

1. Міндеттемелер, яғни кредиторлардың талаптары (басқаша айтқанда, 
субъектінің иесінен басқа кез келген тұлғаның); 

2. Кәсіпорын иелерінің капиталы, яғни, кәсіпорын иелерінің талаптары. 
(Акционерлік кәсіпорын иелерінің капиталы, әдетте, акционерлік капитал деп 
аталады). 

Егер кәсіпорынның барлық активтері оның иелерінің немесе 
кредиторлардың тарапынан талап етілетін (ізделінетін) болса және де осы 
талаптардың жалпы сомасы талап етілген активтердің құнынан аспайтын болса, 
онда ол актив пен пассивтің теңдігін көрсетеді. Бұл бухгалтерлік есептің екі 
жақтылық принципінен формалды түрде туындайтын негізгі бухгалтерлік 
теңдеу: 
 

Активтер = Міндеттемелер + Капитал 
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Бухгалтерлік есептің барлық процедуралары осы теңдіктен туындайды. 
Төменде екі жақты кесте түріндегі бухгалтерлік баланстың қысқартылған үлгісі  
келтірілді (3.1 кесте). 
        Субъектілердің бухгалтерлік балансында біртекті қаржы ресурстары 
(активтер) және олардың құралу көздері ( капитал, міндеттемелер) бірыңғай 
көрсетіледі.  
          Баланс активтерінің,  капиталдың және міндеттемелердің осындай біртекті 
көрсеткіштері “баптар“ деп аталады. Баланстың “Активтер“ бөлімінің баптары 
қаржылық ресурстардың жай-күйлерін бейнелейді, “Капитал“ және 
“Міндеттемелер“ бөлімдерінің баптары кәсіпорын активтерінің құралу көздерін 
бейнелейді.   
         Активтер баптары басшылыққа алынып жүрген заңдарға және  жекелеген 
елдердің дәстүріне сәйкес белгілі бір жүйемен орналастырылады.         
Активтердің жекелеген баптары баланста мүліктердің жылжу (қозғалу) 
деңгейіне байланысты, басқаша айтқанда өтімділік (ликвидтілік) деңгейі 
бойынша, яғни мүліктің осы бөлігі шаруашылық айналымында қандай 
жылдамдықпен ақша нысанына айналатындығына байланысты 
орналастырылады.  

3.1 Кесте  -  Бухгалтерлік баланс 
                                                                                                                                                                          теңгемен 

Активтер Есепті 
кезеңнің 
аяғына 

Есепті 
кезеңнің 
басына 

Капитал және 
міндеттемелер 

Есепті 
кезеңнің 
аяғына 

Есепті 
кезең-

нің 
басына 

1 2 3 4 5 6 
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І.  Қысқа мерзімді 
активтер 
 
Тауарлы-материалдық 
босалқылар 
 
Ақша қаражаттары 
 
Дебиторлық борыштар 
 
Басқадай ағымдағы ак-
тивтер 
 
 ЖИЫНТЫҒЫ 
  
ІІ.    Ұзақ мерзімді 
активтер 
 
Материалдық емес 
активтер 
 
Негізгі құралдар 
 
Ұзақ мерзімді инвести-
циялар 
 
ЖИЫНТЫҒЫ 
 

 

 
 
 
 

367000 
 

25000 
 

49000 
 
 

2000 
 

443000 
 
 
 
 
 

90000 
 

67000 
 
 

26000 
 

183000 

 
 
 
 

244000 
 

18000 
 

44000 
 
 

5000 
 

311000 
 
 
 
 
 

80000 
 

42000 
 
 

42000 
 

164000 

І.  Капитал 
 
Жарғылық капитал 
Резервтер 
Бөлінбеген таза пайда 
    
  ЖИЫНТЫҒЫ 
    
ІІ. Қысқа мерзімді   
міндеттемелер 
     
Қысқа мерзімді   
несиелер 
Кредиторлық    
борыштар 
 
    ЖИЫНТЫҒЫ 

ІІІ. Ұзақ мерзімді   
міндеттемелер 
 
Ұзақ мерзімді    
несиелер 
Кейінге қалдырылған 
салықтар 
Ұзақ мерзімді  қарыз- 
дық міндеттемелер 
 
ЖИЫНТЫҒЫ 

 
 

52000 
22000 
180000 

 
254000 

 
 
 
 
 

12000 
 

158000 
 

170000 
 
 
 
 
 

108000 
 

9000 
 

85000 
 

202000 

 
 

52000 
18000 
126000 

 
196000 

 
 
 
 
 

9000 
 

117000 
 

126000 
 
 
 
 
 

98000 
 

7000 
 

48000 
 

153000 
БАРЛЫҒЫ 626000 475000 БАРЛЫҒЫ 626000 475000 

 
 Активтер өтімділіктің (ликвидтіліктің) төмендеуі  тәртібі бойынша 
орналастырылған кезде бірінші орында ақша қаражаттары, тауарлар, өндірістік 
босалқылар, аяқталмаған өндіріс, дебиторлық борыштар баптары және т.б. 
тұрады. Баланста активтерді орналастырудың  бұл схемасы отандық тәжірибеде 
кеңінен қолданылады. 
 Баланстың  капитал және міндеттемелер бөлімдерінің баптары да активтер 
сияқты белгілі бір жүйеде, яғни міндеттемелердің қайтарылу (өтелу) 
жеделдігінің деңгейі бойынша топтастырылады.  Пассивтік баптарды қайтарылу 
жеделдігінің төмендеу тәртібімен орналастырған жағдайда, алдымен қысқа 
мерзімді міндеттемелерді сипаттаушы баланс баптары (қысқа мерзімді банк 
несиесі, кредиторлық борыштар және т.б.) келтіріледі. 
 Бухгалтерлік баланста активтер мен міндеттемелер "ұзақ мерзімді" және 
"қысқа мерзімді" болып жіктеледі. 
 Қаржылық есептіліктің №2 Ұлттық стандартына сәйкес бухгалтерлік 
баланс төмендегі кестеде (3.2)  келтірілген көрсеткіштерден тұруға тиісті : 
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3.2  Кесте - Бухгалтерлік баланс көрсеткіштері 

 
Бөлім Баптар тобы Баптар 

1 2 3 

Қысқа 
мерзімді 
активтер 

Ақша қаражаттары Қысқа мерзмді қаржылық инвестициялар 
Ақша қаражаттары 

Қысқа мерзімді қаржы- 
лық инвестициялар 

 

  
Тауарлы-материалдық 
босалқылар 

Материалдар 
Аяқталмаған өндіріс 
Тауарлар 

Дебиторлық борыштар 
 

Алдағы кезеңнің есебіне жататын шығыстар 
Аванстық төлемдер 
Алынуға тиісті борыштар 
Алынған вексельдер 
Негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның еншілес 
серіктестіктері арасындағы ішкі топтық операциялар 
бойынша борыштар 
Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларының 
борыштары 
Басқа да дебиторлық борыштар 

  Ұзақ 
мерзімді 
активтер 
 

Материалдық емес 
активтер 

Гудвилл (фирма бағасы) 
Патенттер 
Тауар белгілері және басқалары 
Материалдық емес активтердің амортизациясы 

Дебиторлық борыштар 
 

Алынуға тиісті борыштар 
Алынған вексельдер 
Негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның еншілес 
серіктестіктері арасындағы ішкі топтық операциялар 
бойынша борыштар 
Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларының 
борыштары 
Басқа да дебиторлық борыштар 
Алдағы кезеңнің есебіне жататын шығыстар 

Негізгі құралдар Жер 
Ғимараттар мен құрылғылар 
Машиналар мен жабдықтар 
Негізгі құралдардың басқа да түрлері 
Жинақталған тозу 
Аяқталмаған күрделі  
құрылыс 

Инвестициялар 
 

Еншілес серіктестіктерге салынған инвестициялар 
Тәуелді серіктестіктерге салынған инвестициялар 
Басқадай инвестициялар 

Капитал  Жарғылық капитал 
Қосымша төленген капитал 
Қайта бағалау сомасы (қосымша төленбеген капитал) 
Резервтік капитал 
Бөлінбеген табыс (жабылмаған зиян) 
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Ұзақ 
мерзімді 
міндет-
темелер 

Несиелер 
 

Қамтамасыз етілген несиелер 
Қамтамасыз етілмеген несиелер 
Негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның еншілес 
серіктестіктерінің бір-біріне берген несиелері 
 
Кейінге қалдырылған салықтар 
 

Қысқа 
мерзімді 
міндет-
темелер 

Несиелер Қысқа мерзімді несилер және овердрафт 
Ұзақ мерзімді несиелердің ағымдағы бөлігі 

Кредиторлық 
борыштар 

Төленуге тиісті шоттар және вексельдер 
Алынған аванстар 
Салықтар бойынша борыштар 
Төленуге тиісті дивидендтер 
Негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның еншіліс 
серіктестіктерінің арасындағы ішкі топтық операциялар 
бойынша борыштар 
Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларына борыштар 
Басқа да кредиторлық борыштар 
Төленуге тиісті есептелінген шығындар 
Алдағы кезеңнің есебіне жататын табыстар 
Кездейсоқ жағдайлар бойынша есептелінген төлемдер 

 
Бухгалтерлік балансқа деген екі көзқарас 
Бухгалтерлік баланстың активтер жағын да пассивтер жағын да екі 

көзқараспен қарастыруға болады: 
  1. Ресурстар және талаптар, яғни жоғарыда айтылғандардың негізінде 
баланстың активтер жағының баптары бухгалтерлік баланс құрылған күнге 
кәсіпорынның экономикалық ресурстарын құрайды. Міндеттемелер мен 
капитал – бухгалтерлік баланс құрылған мерзімге кәсіпорынға қойылған 
талаптар. Міндеттемелер - үшінші жақтың талаптары, яғни, кәсіпорынның 
банктерге, сатып-өткізушілерге, өздерінің қызметкерлеріне және басқа 
кредиторларға қарыздарының сомасы. Капитал кәсіпорын иелерінің талаптарын 
көрсетеді. 
 Алайда, бухгалтерлік балансқа қатысты бұл көзқарастың кейбір кемшілік 
жақтары да бар. Біріншден, акционерлік капиталды талап ретінде түсіндіру өте 
күрделі. Себебі кәсіпорын иелері мен кредиторлар оған әртүрлі мағана береді. 
Активтерге қатысты «талаптарң деген заңдық мағанасы бар ұғым болып 
табылады және оның маңызы тереңірек, егер компания банкротқа ұшырауына 
байланысты жойылатын болса, онда ол кәсіпорын қызметінің үздіксіздігі 
концепциясына сәкес келмейді. Сондықтан бухгалтерлік балансты түсіндірудің 
екіншісі тәсілі тартымдырақ болуы мүмкін. 
 2. Қорлар көздері және оларды пайдалану бағыттары. Бұл көзқарас 
бойынша бухгалтерлік баланстың сол жағы кәсіпорынға берілген қаржыларды 
бухгалтерлік баланс құрылған мерзімге пайдалану немесе салу бағытын 
көрсетеді. Бұл салымдар кәсіпорынның алдына қойған мақсаттарына жетуіне, 
анығырақ айтқанда таза табысқа (пайдаға) қол жеткізуіне көмектесу үшін 
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жүзеге асырылады. Оң жағында активтерге салынған қаржылардың құралу 
көздері, яғни, активтердің қалай қаржыландырылатындығы көрсетіледі. 
 Бұл көзқарас бойынша негізгі бухгалтерлік теңдеу –  

Активтер = Міндеттемелер + Капитал  
былайша түсіндіріледі: кәсіпорын активтеріне салынған әрбір теңгені не 
кредитор не кәсіпорын иесі салады және де әрбір берілген теңге активтердің 
жекелеген түрлеріне салынады. 
 Бухгалтерлік балансты түсіндірудің екі тәсілі де дұрыс және бірін-бірі 
толықтырады.  
 

3.3 Шаруашылық операцияларының бухгалтерлік 
балансқа тигізетін әсері 

 
Бухгалтерлік есептегі баланстық тәсілдің мәні–қаржылық ресурстардың 

(активтердің) құрамы мен олардың құралу көздерін теңестіре салыстырып 
отыруда. 

Субъектілердің активтері (қаржылық ресурстары) бір түрден екінші түрге 
ауысып өнемі өзгеріп отыратыны мәлім. Сондықтан есепті мерзімнің басында 
баланста көрсетілген қаржылардың құрамы едәуір өзгереді, бірақ активтер мен 
олардың құралу көздері  арасындағы теңдік бұзылмайды. 

Осындай түрлі шаруашылық операцияларының әсерінен болатын баланс 
көрсеткіштері өзгерісінің төрт түрі (типі) болады. 

Бірінші түрлі өзгерістер баланстың “Активтер“ бөліміндегі баптардың 
құрамында болады. Белгілі бір сомаға бір бап көбейіп, екінші бап азаяды. 
Баланстық теңдік бұзылмайды. 

Мысалы: Есеп айырысу шотынан кәсіпорынның кассасына 500000 теңге 
нақты ақша алынды: 

Есеп айырысу шотындағы нақты ақша бабы 500000 теңгеге азаяды, 
Кассадағы нақты нақты ақша бабы 500000 теңгеге көбейеді. Нәтижесінде 
баланстық теңдік бұзылмайды. 

Өзгерістердің екінші түрі (типі) баланстың “Меншікті капитал“ немесе 
“Міндеттемелер“ бөлімдерінде болады. Белгілі бір сомаға “Меншікті капитал“ 
немесе “Міндеттемелер“ бөлімінің бір бабы азайып екінші бабы көбееді. Ол 
операциялардың нәтижесінде баланстың жалпы қорытындысы өзгермейді. 

1-Мысал: Бөлінбеген таза табыстың есебінен резервтік капиталды құруға 
250000 теңге мөлшерінде аударым жасалынды: 

Бөлінбеген таза табыс бабы 250000 теңгеге азаяды, ал Резервтік капитал 
бабы 250000 теңгеге көбееді. Баланстық теңдік бұзылмайды. 

2-Мысал: Қысқа мерзімді банк несиесі есебінен жабдықтаушы 
кәсіпорынның шоттары бойынша 120000 теңге мөлшерінде төлем жасалынды. 
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Қысқа мерзімді банк несиесі бабы 120000 теңгеге көбейеді, ал Төленуге 
тиісті борыштар бабы 120000 теңгеге азаяды. Баланстық жалпы қорытынды 
өзгермейді. 

Үшінші түрлі өзгерістер баланстың “Активтер“ бөлімін де “Меншікті 
капитал немесе Міндеттемелер“ бөлімін де қамтиды. Екі бөлім де белгілі бір 
сомаға көбейеді. Мұндай операциялардың нәтижесінде баланстың “Активтер“ 
бөлімінің де  “Міндеттемелер“ бөлімінің де жалпы қорытындысы көбейеді. 

Мысалы: Жабдықтаушы кәсіпорындардан келіп түскен 90000 теңгенің 
материалдары қабылданды, бірақ олардың құны әлі төленген жоқ. Бұл 
операцияның нәтижесінде баланстың “Активтер“ бөлімінің Тауарлы–
материалдық босалқылар бабы 90000 теңгеге көбейеді, ал “Міндеттемелер“ 
бөлімінің Төленуге тиісті шоттар бабы да 90000 теңгеге көбейіп, кәсіпорынның 
кредиторлық борышының өскенін көрсетеді. Нәтижесінде баланс валютасы 
90000 теңгеге өседі. 

 Төртінші түрлі өзгерістер керісінше баланстың “Активтер“ бөлімін де 
“Міндеттемелер“ немесе “Меншікті капитал“ бөлімін де азайтады. Ол 
операциалардың нәтижесінде баланстың жалпы қорытындысы азаяды. 

Мысалы, есеп айырысу шотынан жоғарыда айтылған материалдардың 
құны төленді делік. Сонда “Активтер“ бөлімінің Банктегі есеп айырысу 
шотындағы нақты ақша бабы 90000 теңгеге азаяды, ал “Міндеттемелер“ 
бөліміндегі Төленуге тисті шоттар бабы да 90000 теңгеге азаяды. 
 

Өз білімін тексеру сұрақтары: 
 

1. Бухгалтерлік баланс дегеніміз не? 
2. Бухгалтерлік баланстың мәнін түсіндіріңіз? 
3. Бухгалтерплік баланстың қандай түрлері бар? 
4. Баланс қандай бөлімдерден тұрады? 
5. Баланс бөлімдерінің мазмұнын ашыңыз. 
6. Бухгалтерлік балансқа деген екі түрлі көз қарастың мәнін түсіндіріңіз. 
7. Бухгалтерлік баланс баптары дегеніміз не? 
8. Баланстың “Активтер“ бөлімі қандай баптардан  тұрады? 
9. Баланстың “Меншікті капитал“ бөлімі қандай баптардан  тұрады? 
10. Баланстың “Міндеттемелер“ бөлімі қандай баптардан  тұрады? 
11. Шаруашылық операцияларының әсерінен болатын баланс көрсеткіштері 

өзгерісінің қандай түрлерін (типін) білесіз? 
12. Шаруашылық операцияларының әсерінен болатын баланс көрсеткіштері 

өзгерісінің бірінші түрінің (типінің) мәнін түсіндіріңіз. 
13. Шаруашылық операцияларының әсерінен болатын баланс көрсеткіштері 

өзгерісінің екінші түрінің (типінің) мәнін түсіндіріңіз. 
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14. Шаруашылық операцияларының әсерінен болатын баланс көрсеткіштері 
өзгерісінің  үшінші түрінің (типінің) мәнін түсіндіріңіз. 

15. Шаруашылық операцияларының әсерінен болатын баланс көрсеткіштері 
өзгерісінің төртінші түрінің (типінің) мәнін түсіндіріңіз. 

 
Өзіндік  жұмысты  орындау үшін  берілген  тапсырмалар: 

 
       1-ші Тапсырма.Төмендегі кестеде (3.3) берілген мәліметтердің негізінде 
«Алтын диірменң  ЖШС-і активтерінің және олардың құралу көздерінің нақты 
түрлері бухгалтерлік баланстың қандай бабына жататындығын анықтаңыздар. 
Соның нәтижесінде 20__ жылдың 1 қаңтарына 1-ші қосымшада келтірілген үлгі 
(нысан) бойынша серіктестіктің  бухгалтерлік балансын құрыңыздар. 
 

Тапсырманы орындау үшін берілген мәліметтер 
              

3.3 Кесте – «Алтын диірменң  ЖШС-нің активтері және олардың құралу 
көздері  20__ жылдың  1-ші  қаңтарына 

 
 Активтердің және олардың құралу көздерінің атаулары Сомасы, теңге 

1 2 3 
1 Аяқталмаған күрделі құрлыс 96000 
2 Өндірістік жабдықтар 125632 
3 Көлік құралдары 31200 
4 Материалдар 108720 
5 Ғимараттар 106000 
6 Меншікті өндірістің шалафабрикаттары 6820 
7 Қысқа мерзімді қаржылық инвестиция 8300 
8 Ұзақ мерзімді қаржылық инвестиция 20200 
9 Сатып алынған тауарлар 115000 
10 Кәсіпорын қызметкерлерінің қарызы  

(1 жылға дейінгі мерзімге) 
6500 

11 Қабылданған материалдар үшін кәсіпорынның 
жабдықтаушыларға қарызы 

18200 

12 Электр қуаты үшін кредиторлық қарыз 186 
13 Қысқа мерзімді банк несиесі 16000 
14 Ұзақ мерзімді банк несиесі 92000 
15 Кәсіпорын өнімінің тауарлық таңбасы 457 
16 Патенттер 2213 
17 Лицензиялық келісімдер 872 
18 Кассадағы нақты ақша 20 
19 Есеп айырысу шотындағы нақты ақша  28190 
20 Жарғылық капитал 288452 
21 Резервтік капитал 16150 
22 Есепті жылдың бөлінбеген таза табысы 16750 
23 Қосымша төленген капитал 4870 
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24 Валюталық шоттағы нақты ақша 3126 
25 Кәсіпорын жұмыскерлеріне еңбек ақы бойынша қарыз 21253 
26 Бюджетке қарыздар: 

А) еңбек ақыдан есептелген табыс салығы бойынша 
Ә) әлеуметтік салықтар бойынша  
Б) ҚҚС бойынша  
В) бюджетке басқадай қарыздар 

 
2898 
9301 
14800 
15412 

27 Өткен жылдың бөлінбеген таза пайдасы 106305 
28 Басқадай материалдар 11400 
29 Гудвилл 4180 
30 Құрылыс материалдары 475 
31 Алынған аванстар 17600 
32 Берілген аванстар 12100 
33 Кейінге қалдырылған салықтар 15503 
34 Алдағы кезең есебіне жататын табыстар 725 
35 Төленуге тиісті есептелген шығыстар 31000 
 Жиынтығы:  

 
         Негізгі бөлімдер бойынша бухгалтерлік баланстың баптарын топтастыруды 
төмендегі кестеде (3.4.) келтірілген нысан бойынша жүзеге асырыңыздар: 
     

3.4  Кесте – «Алтын диірменң ЖШС-нің  активтерін  және   
олардың құралу көздерін бухгалтерлік баланстың баптары 

және бөлімдері   бойынша топтастыру 
 

 Активтер және 
олардың құралу 

көздерінің түрлері 

Бухгалтерлік баланс 
баптары 

Бухгалтерлік баланс 
бөлімі 

1 
 
2 

Лицензиялық 
келісімдер 

Патенттер т.б. 

I. Ұзақ мерзімді 
активтер: 

Материалдық емес активтер 

Активтер 

  
        «Алтын диірменң ЖШС-нің бухгалтерлік балансын 1-ші қосымшада 
келтірілген нысан (үлгі) бойынша құрыңыздар. 
 
2-ші тапсырма. Төмендегі кестеде (3.5) берілген мәліметтердің негізінде: 
1) орындалған әрбір шаруашылық операциясы бойынша баланстық 

өзгерістердің түрлерін (типтерін)  3.6 кестеде  келтірілген нысан бойынша 
анықтаңыздар; 

2)  кестеде (3.6) келтірілген мәліметтер негізінде 1-тапсырма  бойынша 
құрылған бухгалтерлік балансқа өзгерістер енгізіңіздер; 

3) 20__ жылдың 1-ші ақпанына «Алтын диірменң ЖШС-нің бухгалтерлік 
баланысын құрыңыздар. 
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 Тапсырманы  орындау үшін берілген мәліметтер 
 

3.5  Кесте - 20__жылдың қаңтар айында орындалған  
шаруашылық операциялары 

 
 Шаруашылық операцияларының мазмұны Сомасы,   теңге 

1 Еңбек ақы төлеу үшін есеп айырысу шотынан кассаға ақша 
алынды 

300000 

2 Кәсіпорынның жұмысшыларына еңбек ақы төленді 200000 
3 Іс сапар шығындары үшін кәсіпорынның бас инженеріне 

кассадан ақша берілді 
40000 

4 Депоненттелген еңбек ақы кассадан есеп айырысу шотына 
қайтарылды 

13000 

5 Өнім өндіру үшін қоймадан ұн босатылды 30000 
6 Банктің қысқа мерзімді несиесі есеп айырысу шотына 

кіріске алынды 
80000 

7 Жабдықтаушылардан материалдар келіп түсті 55000 
8 Есепті жылдың бөлінбеген табысының есебінен резервтік 

капиталға аударым жасалды 
675000 

9 Бюджет алдындағы қарыздар есеп айырысу шотынан 
өтелді: 
-еңбек ақыдан есептелген табыс салығы бойынша 

 
 

289000 
10 Жабдықтаушылардан қосалқы бөлшектер келіп түсті 28000 
11 Жабдықтаушылардан басқадай материалдар келіп түсті 32000 

 
 Тапсырманы орындауды төмендегі кестеде жүзеге асырыңыздар: 
 

3.6  Кесте -  Бухгалтерлік баланстағы өзгерістердің түрлері (типтері) 
 

Опера- 
циялар
дың 
номері 

Шаруашы-
лық опера-
циялары-
ның 
мазмұны 

Бухгалтерлік баланстағы өзгерістер Өзгеріс 
түрі  
(типі) 

Сомасы,  
теңге Актив Капитал және 

міндеттемелер 
көбеюі 
(+) 

азаюы  
     (-) 

көбеюі     
(+) 

азаюы  
     (-) 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
     11        
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4.1 Бухгалтерлік шоттар, олардың құрылымы мен мазмұны 
 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметі алуан түрлі шаруашылық 
операцияларынан тұрады. Бұл операциялар активтер мен олардың құралу 
көздерінің қозғалысын құрайды. Әрбір орындалған операция оның көлемі мен 
сипатына қарамастан бухгалтерлік есепте көрсетілуге тиісті. 

Кәсіпорында орындалған әрбір шаруашылық операцияларының 
бухгалтерлік есепте алғашқы тіркелуі бастапқы құжаттарда жүзеге асырылады. 
Бастапқы құжаттар хронологиялық тәртіппен шаруашылық операциясы 
орындалған сәтте толтырылады. Әрине, мұндай тәртіп операцияларды 
экономикалық мазмұны бойынша топтастыруға мүмкіндік бермейді. Сонымен 
бірге, алдыңғы тарауда шаруашылық операцияларының әсерінен баланс 
баптарының өзгеріске ұшырайтындығы айтылған болатын. Бірақ, баланс 
кәсіпорындарда кезең сайын (әрбір есепті кезеңнің аяғында) құрылады. Ол, 
әрине, шаруашылық операцияраының әсерінін кәсіпорын активтері мен 
олардың құралу  көздерінің (меншікті капитал, міндеттемелер) құрамында 
болып жатқан өзгерістерге күнделікті бақылау жасап отыруға мүмкіндік 
бермейді.  

Сондықтан ағымдағы кезең ішінде орындалған шаруашылық 
операцияларын мазмұнына қарай жүйелеп жинақтау үшін бухгалтерлік шоттар 
пайдаланылады.  

Бухгалтерлік шоттар деп - шаруашылық операцияларын кәсіпорын 
активтері мен олардың құралу көздерінің (меншікті капитал, міндеттемелер) 
экономикалық мазмұны жағынан біртекті объектілері бойынша жүелеп 
топтастыруды айтады. 

Шоттар активтердің әрбір түрін, олардың құралу көздерін (меншікті 
капитал, міндеттемелер) және шаруашылық процесстерін бухгалтерлік есепте 
қабылданған жүйелеп топтастыруға сәйкес есепке алу үшін баланс баптарын 
дамыту ретінде ашылады. Әрбір шотта сол шот пайдаланылатын шаруашылық 
операциялары бастапқы құжаттардың мәліметтері негізінде көрсетіледі, яғни 
бухгалтерлік шоттарда біртекті шаруашылық операциялары жүйеленеді. 
Мысалы, негізгі құралдардың кәсіпорынға қабылдануы, олардың есептен 
шығарылуына байланысты операциялардың барлығы «Негізгі құралдарң деп 
аталатын бөлімше шоттарында жүйеленіп көрсетілсе, материалдық 
құндылықтардың кәсіпорынға қабылдануы, олардың өндіріс процесіне 
пайдаланылуы «Қорларң деп аталатын бөлімше шоттарында, нақты ақша 
қаражатының кассаға қабылдануы, олардың кассадан берілуі «Кассадағы  ақша 
қаражаттарың шотында жүйеленіп көрсетіледі.  

Сыртқы түрі жағынан шот Т әріпі бейнесіндегі екі жақтан тұратын кесте. 
Кестенің сол жағы «Дебетң деп, ал оң жағы «Кредитң деп аталынады.  
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«Дебетң және «Кредитң деген терминдер латын сөздерінен шыққан: debet-
берешек, kredіt-сену деген мағынаны білдіреді. Кестенің жоғарғы  жағына 
шоттың атауы жазылады (сурет 4.1.)  

 
                                      Дебет           Шоттың атауы           Кредит 

 
 
 
 

Сурет 4.1 – Бухгалтерлік шот 
 
Бухгалтерлік шоттардағы қалдықты бейнелеу үшін «сальдоң (C) деп 

аталатын терминді пайдаланады. С1 –бастапқы сальдо – есеп беру мерзімінің 
басындағы, яғни операциялар орындалмай тұрған кездегі есеп объектісі 
бойынша қалдықты көрсетеді, ал есеп беру мерзімінің соңындағы, яғни 
операциялар орындалғаннан кейінгі қалдық С2 арқылы көрсетіледі. 

Есепті кезеңнің (айдың) басында есеп объектілері бойынша шоттар баланс 
баптары негізінде ашылады. Сондықтан балансқа қатысты бухгалтерлік шоттар 
активті және пассивті болып бөлінеді.  

Кәсіпорын активтерінің әрбір жекелеген түрлерінің нақты бары мен 
олардың қозғалысының есебін жүргізу үшін пайдаланылатын шоттарды 
активті шоттар деп атайды. 

Бұл шоттар есепті кезеңнің (айдың) басында баланстың «Активтерң 
бөлімінің баптары бойынша ашылады. Есеп объектілері бойынша бастапқы 
және ақырғы сальдо (қалдық) активті шоттардың дебетінде жазылады. Төменде 
активті шотқа жазу тәртібі келтірілді (сурет 4.2.). 

Сонымен, активті шоттың дебеті жағында – есеп объектісі бойынша есепті 
кезеңнің басы мен аяғындағы сальдо және  бастапқы сальдоны көбейтетін 
шаруашылық операцияларының сомалары, ал кредиті жағында – бастапқы 
сальдоны азайтатын шаруашылық операцияларының сомалары жазылады.  

Егер шоттың дебеті бойынша айналым сомасын - ДТ айналым, ал кредиті 
бойынша айналым сомасын - КТ айналым деп белгілейтін болсақ, онда активті 
шот бойынша ақырғы сальдо сомасы төмендегі формула арқылы анықталады: 

                              
 
                      С2 = С1 + Дт. айналым – Кт. айналым. 
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Активті шот 
 

Дебет                 Шоттың атауы(номері)              Кредит       
                                        С1 – есепті кезеңнің  
                                        басындағы (опера- 

циялар орындал-                                                                                                   
ғанға дейінгі)  

                                        қалдық 
 

Шаруашылық операцияларының 
нәтижесінде қалдықтың көбеюі 

 
 
 
 
 

Шаруашылық операцияларының 
нәтижесінде қалдықтың азаюы 

Дебеттік айналым (барлық шаруашылық 
операцияларының сомасы) 

Кредиттік айналым (барлық шаруашылық 
операцияларының сомасы) 

С2 – есепті кезеңнің аяғын- 
              дағы (операциялар орындал- 
              ғаннан кейінгі) қалдық 

 

                         
Сурет 4.2 - Активті шотқа жазу 

 
Мысалы, «Кассадағы ақша қаражаттарың шотындағы бастапқы сальдо 

сомасы - 20000 теңге делік. Есепті кезең ішінде кассадағы нақты ақшаның 
қозғалысы бойынша төмендегі операциялар орыналды: 

1. Сатып-өткізілген өнім үшін кассаға нақты ақшамен түсім қабылданды- 
300000 теңге; 

2. Банктегі есеп айырысу шотынан кассаға нақты ақша алынды-500000 
теңге; 

3. Кассадан жұмыскерлерге еңбек ақы төленді –490000 теңге; 
4. Сатып-өткізілген өнім үшін кассаға қабылданған түсім банктегі есеп 

айырысу шотына өткізілді- 300000 теңге 
Жоғарыдағы  мәліметтердің негізінде «Кассадағы ақша қаражаттарың 

шотына жазу тәртібі төмендегідей болады: 
 

дебет         Касадағы  ақша  қаражаттары       Кредит       
      С1 – 20000 теңге    

 
1) 300000 теңге 
2) 500000 теңге 

 

 
 

3) 490000 теңге 
4) 300000 теңге 

 
Дебеттік айналым – 800000 теңге Кредиттік айналым –790000 теңге 

      С2 – 30000 теңге  
 
Есепті кезеңнің аяғында «Кассадағы  ақша қаражаттарың шоты бойынша 

ақырғы сальдо (30000 теңге)  бастапқы сальдоға (20000 теңге)  дебеттік 
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айналым сомасын (800000теңге) қосып, одан кредиттік айналым сомасын 
(790000 теңге) шегеру арқылы анықталады.  

Шаруашылық операцияларын активті шоттарға жазу кезінде екі жағдай 
айқындалуы мүмкін. 

Бірінші жағдай: бастапқы сальдо сомасы мен шоттың дебеті бойынша 
айналым сомасының қосындысы шоттың кредиті бойынша айналым сомасынан 
көп болуға тиісті. Мұндай жағдайда жоғарыда келтірілген формула бойынша 
есепті кезеңнің аяғына сальдо анықталады. 

Екінші жағдай: бастапқы сальдо сомасы мен дебеттік айналым сомасының 
қосындысы шоттың кредиті бойынша айналым сомасына тең болады. Мұндай 
жағдайда шотта есепті кезеңнің аяғына сальдо болмайды. 

Кәсіпорын активтері құралу көздерінің әрбір жекелеген түрлерінің нақты 
бары мен олардың қозғалысының есебін жүргізу үшін пайдаланылатын 
шоттарды пассивті шоттар деп атайды. 

Пассивті шоттар есепті кезеңнің басында баланстың «Капиталң және 
«Міндеттемелерң бөлімдерінің баптары бойынша ашылады. Есеп объектілері 
бойынша бастапқы және ақырғы сальдо  пассивті шоттардың кредитінде 
жазылады.  

Төменде пассивті шотқа жазу тәртібі келтіріледі ( сурет 4.3.)  
                                              

Пассивті шот 
 

Дебет                 Шоттың атауы(номері)              Кредит       
 

 
 
 

Шаруашылық операцияларының 
нәтижесінде қалдықтың азаюы 

С1 – есепті кезеңнің басындағы           
(операциялар орындалғанға  
 дейінгі) қалдық 

 
Шаруашылық операцияларының 
нәтижесінде қалдықтың көбеюі 

Дебеттік айналым (барлық шаруашылық 
операцияларының сомасы) 

Кредиттік айналым (барлық шаруашылық 
операцияларының сомасы) 

 С2 – есепті кезеңнің аяғындағы                   
(операциялар орындалғаннан 
кейінгі) қалдық 
 
 
 
 

 
                           Сурет 4.3 – Пассивті шотқа жазу 
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Пассивті шоттың кредиті жағында – есеп объектісі бойынша есепті 
кезеңнің басы мен аяғындағы сальдо және бастапқы сальдоны көбейтетін 
шаруашылық операцияларының сомалары, ал дебеті жағында – бастапқы 
сальдоны азайтатын шаруашылық операцияларының сомалары жазылады. 

Пассивті шоттар бойынша ақырғы  сальдо сомасы төмендегі формула 
арқылы анықталады: 

 
С2 = С1+ Кт. айналым – Дт. айналым 

 
Мысалы: «Ұзақ мерзімді банк несиелерің шотындағы бастапқы сальдо 

сомасы – 2000000 теңге болды. Есепті кезең ішінде банк несиелерінің 
қозғалысы бойынша төмендегі операциялар орындалды: 

1. Кәсіпорын банктен  ұзақ мерзімді несие алды – 3000000 теңге. 
2. Ағымдағы  банк  шотынан банктің ұзақ мерзімді несиесі қайтарылды –

1000000 теңге. 
Жоғарыдағы мәліметтердің негізінде «Ұзақ мерзімді банк несиелерің 

шотына жазу тәртібі төмендегідей болады: 
 

Дебет           Ұзақ мерзімді  банк несилері                  Кредит       
 

 
2) 1000000теңге 

        С1 – 2000000 теңге 
 

1) 3000000 теңге 
 

Дебеттік айналым – 1000000 теңге Кредиттік айналым –3000000 теңге 
 С2 – 4000000 теңге 

 
«Ұзақ мерзімді банк несиелерің шоты бойынша ақырғы сальдо сомасы 

(4000000 теңге) бастапқы сальдо сомасына (2000000 теңге) кредиттік айналым 
сомасын (3000000 теңге) қосып, одан дебеттік айналым сомасын (1000000 
теңге) шегеру арқылы анықталды. 

Шаруашылық операцияларын пассивті шоттарға жазу кезінде екі жағдай 
айқындалуы мүмкін. 

Бірінші жағдай: бастапқы сальдо сомасы мен шоттың кредиті бойынша 
айналым сомасының қосындысы шоттың дебеті бойынша айналым сомасынан 
көп болуға тиісті. Мұндай жағдайда жоғарыда келтірілген формула бойынша 
есепті кезеңнің аяғына сальдо  анықталады. 

Екінші жағдай: бастапқы сальдо сомасы мен кредиттік айналым 
сомасының қосындысы шоттың дебеті бойынша айналым сомасына тең болады. 
Мұндай жағдайда шотта есепті кезеңнің аяғына сальдо қалмайды. 

Есепті кезеңнің аяғында кәсіпорын активтері көрсетілетін активті шоттар 
және олардың құралу көздері (меншікті капитал, міндеттемелер) көрсетілетін 
пассивті шоттар бойынша қалдықтар баланстың тиісті бөлімдеріне жазылады. 
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4.2 Екі жақты жазу жүйесі 
 

Шаруашылық операцияларының әсерінен кәсіпорын активтері мен 
олардың құралу көздерінің (меншікті капитал, міндеттемелер) құрамында 
болатын екі жақты өзгерістер бухгалтерлік есептің екі объектісіне өзгеріс 
енгізеді. Мысалы, есеп айырысу шотынан кассаға нақты ақша алынғанда, 
кассадағы ақша сомасы көбейеді, ал есеп айырысу шотындағы ақша азаяды. 
Жабдықтаушының шоты бойынша есеп айырысу шотынан ақша төленгенде, 
кәсіпорынның жабдықтаушыға берешек қарыз сомасы да, есеп айырысу 
шотындағы ақша да азаяды. 

Сөйтіп, кәсіпорында орындалған шаруашылық операциялары бухгалтерлік 
шоттарда екі жақты көрініс табады. Ол екі жақты жазу әдісін пайдалану арқылы 
жүзеге асырылады. 

Екі жақты жазу деп - орындалған шаруашылық операциясының бір 
мезгілде бірдей сомаға екі шотта көрініс табуын, яғни бір шоттың дебетінде 
екіншісінің кредитінде жазылуын айтады. 

Мысал келтірейік: 
1. Өндірістен 500000 теңгенің дайын өнімі кіріске алынды 

        2. Ағымдағы банк шотынан 100000 теңге банктің қысқа мерзімді несиесі 
қайтарылды 

Бұл операцияларды екі жақты жазу әдісін пайдаланып шоттарда жазбас 
бұрын төмендегі үш кезеңді орындап алу қажет.  

Бірінші кезең. Орындалған шаруашылық операциясының мазмұнына қарай 
қандай есеп объектілерінің қамтылатындығы және оны  бухгалтерлік есепте 
көрсету үшін қандай шоттар қатысатындығы айқындалады. 

Жоғарыда келтірілген бірінші операцияны бухгалтерлік есепте көрсету 
үшін активті «Дайын өнімң және «Негізгі өндірісң шоттары, ал екінші 
операцияны көрсету үшін активті «Ағымдағы банк шотындағы ақша 
қаражаттарың және пассивті « Қысқа мерзімді банк несиесің шоттары 
қатысады. 
        Екінші кезең. Шаруашылық операцияларының баланс валютасына тигізетін 
әсерін (азайтатынын, көбейтетінін немесе өзгеріссіз қалдыратындығын) анықтау 
қажет. Оған дәлел болатын шаруашылық операциясының типі (түрі). 
       Жоғарыда келтіріліген операциялардың біріншісі  баланстың тек 
«Активтерң бөлімінің баптарына әсерін тигізеді, яғни ол шаруашылық 
операцияларының бірінші типіне жатады. Бұл операцияның нәтижесінде баланс 
валютасы өзгермейді, ал екінші операция баланстың «Активтерң және 
«Міндеттемелерң бөлімдерінің баптарына әсерін тигізеді, яғни шаруашылық 
операцияларының төртінші типіне жатады. Бұл операцияның нәтижесінде 
баланстың «Активтерң бөлімінің де «Міндеттемелерң бөлімінің де жалпы 
жиынтығы  азаяды. 
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 Үшінші кезең. Активті және пассивті шоттарға жазу схемасын негізге ала 
отырып, орындалған шаруашылық операциясы қатысушы шоттардың 
қайсысының дебетіне қайсысының кредитіне жазылатындығын анықтау қажет.  

Өндірістен 500000 теңгенің дайын өнімін кіріске алу нәтижесінде активті 
«Дайын өнімң шотындағы қалдық 500000 теңгеге көбейеді, ол сома шоттың 
дебетіне жазылады, ал активті «Негізгі өндірісң шотындағы қалдық сол сомаға 
азаяды, ол аталмыш шоттың кредитіне жазылады. 

Ағымдағы банк шотынан 100000 теңге банктің қысқа мерзімді несиесі 
қайтарылғанда активті «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың 
шотындағы қалдық 100000 теңгеге азаяды, ол сома шоттың кредитіне 
жазылады, пассивті « Қысқа мерзімді банк несиесің шотындағы қалдық та сол 
сомаға азаяды, ол шоттың дебетіне жазылады.  

Осы айтылғандарды төмендегі суретте (4.4.) көрсетуге болады: 
1-ші операция: 
 

Дебет     Негізгі өндіріс     Кредит                      Дебет       Дайын өнім        Кредит 
                           1) 500000                                       1) 500000           
 
 
2-ші операция:     
 
         Ағымдағы банк шотындағы 
                ақша қаражаттары             
Дебет                                      Кредит         Дебет  Қысқа мерзімді Банк несиесі        Кредит 
                                    2) 100000                       2) 100000           
 
 
     Сурет 4.4 – Шаруашылық операцияларын бухгалтерлік шоттарда екі  

жақты жазу әдісімен бейнелеу 
 
Шаруашылық операцияларының бухгалтерлік шоттарда екі жақты жазу 

әдісімен көрсетілуі нәтижесінде шоттардың дебетік айналымдарының 
жиынтығы олардың кредиттік айналымдарының жиынтық сомасына сәйкес 
келеді. Бухгалтерлік есепте екі жақты  жазу әдісін қолдану баланстық тепе-
теңдікті қамтамсыз етеді. 

Кәсіпорында орындалған әрбір шаруашылық операциясын екі жақты жазу 
әдісінң көмегімен шоттарға жазу кезінде сол шоттардың арасында өзара 
байланыс пайда болады. Шаруашылық операцияларының екі жақты жазу 
әдісінің көмегімен жазылуы нәтижесінде шоттардың арасында пайда болатын 
байланысты шоттар корреспонденциясы деп атайды. Екі жақты жазудың 
көмегімен бір-бірімен өзара байланысқан шоттарды корреспонденцияланушы 
шоттар деп атайды. 

Шоттар корреспонденциясы қарапайым және күрделі болады. 
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Орындалған шаруашылық операциясын бейнелеуде белгілі бір сомаға бір 
шот дебеттелініп, екінші шот кредиттелінетін шоттар корреспонденциясын 
қарапайым корреспонденция деп атайды.  

Мысалы, кассадан кәсіпорын жұмыскерлеріне 60000 теңге еңбек ақы 
төленді. Бұл операцияның сомасына - 60000 теңгеге «Кассадағы ұлттық валюта 
түріндегі нақты ақшаң шоты кредиттелініп, «Персоналмен еңбек ақы бойынша 
есеп айырысуң шоты дебеттелінеді. 

Орындалған шаруашылық операциясын бейнелеуде белгілі бір сомаға бір 
шот дебеттелініп бірнеше шоттар кредиттелінетін немесе керісінше, бірнеше 
шоттар дебеттелініп бір шот кредиттелінетін шоттар корреспонденциясын 
күрделі корреспонденция деп атайды. 

Мысалы, 
1. Негізгі өндіріске кәсіпорын қоймасынан 40000 теңгеге шикізаттар және 

20000 теңгеге босалқы бөлшектер босатылды.  Бұл операцияның 
нәтижесінде – 60000 теңгеге «Негізгі өндірісң шоты дебеттелініп, 40000 
теңгеге «Шикізаттар мен материалдарң шоты, ал 20000 теңгеге 
«Босалқы бөлшектерң шоты кредиттелінеді.  

                                    Дебет «Негізгі өндірісң- 60000 теңге, 
                                   Кредит «Шикізаттар мен  материалдарң –40000 теңге, 
                                   Кредит «Босалқы бөлшектерң –20000 теңге. 
 

2. Кәсіпорын қоймасына жабдықтаушыдан келіп түскен материалдық 
құндылықтар қабылданды: 

а) Босалқы бөлшектер – 70000 теңге 
ә) Құрылыс материалдары – 100000 теңге 

Бұл операция бойынша – 70000 теңгеге «Босалқы бөлшектерң шоты, 
100000 теңгеге «Құрылыс материалдарың  шоты дебеттелініп, 170000 теңгеге 
«Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысуң шоты 
кредиттелінеді. 

 Дебет «Қосалқы бөлшектерң-70000 теңге 
Дебет «Құрылыс материалдарың –100000 теңге 
Кредит «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге  

                       қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң  –170000 теңге 
 
Шоттардың күрделі корреспонденциясын қолдану екі жақты жазуды 

бұзбайды, өйткені бірнеше шоттың дебеті (кредиті) бойынша жазулардың 
сомасы бір шоттың кредиті (дебеті) бойынша бухгалтерлік жазудың сомасына 
тең болады. 

Шаруашылық операцияларын бухгалтерлік шоттарға жазудың: 
хронологиялық, жүйелік және құрамдастырылған деп аталатын үш түрі 
болады. 

Хронологиялық жазу дегеніміз – шаруашылық операцияларын орындалу 
ретіне қарай экономикалық тұрғыдан топтамастан жазу. 
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Жүйелі жазу дегеніміз - шаруашылық операцияларының шоттарда 
экономикалық мазмұнына қарай топтастырылып жазылуы. 

Шаруашылық операцияларын бухгалтерлік шоттарда құрамдастырылған 
жазу арқылы көрсетуде хронологиялық және жүйелі жазу ұштастырылады. 

 
4.3 Синтетикалық (жинақтаушы) және аналитикалық 

(талдамалық) есеп шоттары 
 
Бухгалтерлік есеп шоттары синтетикалық (жинақтаушы) және 

аналитикалық (талдамалық) болып бөлінеді. 
Экономикалық мазмұны жағынан біртекті активтердің, олардың құралу 

көздерінің және шаруашылық процесінің есебін жалпы  түрде, ақшалай 
өлшеммен жүргізу үшін пайдаланылатын шоттарды синтетикалық 
(жинақтаушы) шоттар, ал сол шоттардың көмегімен жүргізілетін есепті 
синтетикалық есеп деп атайды. 

Мысалы, «Негізгі құралдарң шотында кәсіпорындағы барлық негізгі 
құралдардың жалпы есебі оларды нақты объектілерге бөлмей ақшалай 
өлшеммен көрсетіледі. «Шикізаттар мен материалдарң шотында кәсіпорын 
қоймасында бар шикізаттар мен материалдардың барлық түрлері жинақталып 
ақшалай өлшеммен көрсетіледі. 

Ондай шоттар кәсіпорынның активтері мен олардың құралу көздерінің 
бары мен қозғалысы жөнінде жалпылама мәліметтер алу үшін қажет. Сонымен 
бірге синтетикалық (жинақтаушы) шоттардың мәліметтері бойынша 
бухгалтерлік баланс және қаржылық есептіліктің басқа да нысандары 
құрылады. 

Әйтсе де, кәсіпорынның шаруашылық қызметіне басшылық жасау үшін 
және активтер мен олардың құралу көздерінің қозғалысына күнделікті бақылау 
жүргізу үшін синтетикалық (жинақтаушы) шоттардың мәліметтерін пайдалану 
жеткіліксіз. Ол үшін бухгалтерлік есепте синтетикалық шоттардың  
мәліметтерін егжей-тегжейлі көрсететін аналитикалық (талдамалық) шоттар 
қолданылады. 

Синтетикалық есепті дамыту мақсатында ашылатын және кәсіпорын 
активтері мен олардың құралу көздерінің жекелеген түрлерінің құрамдас 
бөліктерінің есебін жүргізу үшін пайдаланылатын шоттарды аналитикалық 
(талдамалық) шоттар, ал сол шоттардың көмегімен жүргізілетін есепті 
аналитикалық (талдамалық) есеп деп атайды. 

Аналитикалық (талдамалық) шоттардың мәліметтері бойынша 
материалдық құндылықтардың, негізгі құралдардың әрбір жекелеген түрлері 
бойынша жағдайды, кәсіпорындағы әрбір жұмыскермен, әрбір дебитормен, 
әрбір кредитормен есеп айырысудың жағдайын анықтауға болады. 
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Аналитикалық шоттарда шаруашылық операцияларының есебі ақшалай 
өлшеммен, ал қажет болған жағдайда сандық көрсеткіштер арқылы жүргізіледі. 
Мысалы, негізгі құралдар объектілері саны және құны бойынша есептелінеді, 
дайын өнім салмағы (немесе саны) бойынша және құны бойынша, малдың төлі 
саны, салмағы, құны бойынша есептелінеді. 

Синтетикалық (жинақтаушы) және аналитикалық (талдамалық) шоттар 
өзара байланысты. Себебі аналитикалық шоттар синтетикалық шоттардың 
мәліметтерін егжей-тегжейлі көрсету үшін сол шотты дамыту мақсатында 
пайдаланылады; тиісті синтетикалық шот бойынша жалпы сома сол шотқа 
ашылған аналитикалық шоттардың сомаларының жиынтығына тең болады; 
аналитикалық және синтетикалық шоттардың құрылымдары бірдей болады,  
яғни аналитикалық шоттар бойынша бастапқы және ақырғы сальдо сол шоттар 
ашылған синтетикалық шоттың қай жағында болса, сол жағында жазылады; 
барлық аналитикалық шоттар бойынша сальдо және айналымдардың жиынтық 
сомасы сол аналитикалық шоттар ашылған синтетикалық шоттың сальдосы мен 
айналымдарының сомасына тең болады. 

Синтетикалық және аналитикалық шоттардың арасындағы өзара 
байланысты мынадай математикалық модельді пайдалану арқылы көрсетуге 
болады: 

1. Синтетикалық шоттағы бастапқы сальдо сомасының сол шотқа ашылған 
аналитикалық шоттардағы бастапқы сальдолардың  жиынтық сомасына теңдігі: 

а) Дебеттік сальдо бойынша: 

                                                С1ДТ = ∑С1дт, 
яғни есепті кезеңнің басындағы синтетикалық шоттағы бастапқы дебеттік 
сальдо сомасы сол шотқа ашылған аналитикалық шоттардағы бастапқы дебеттік 
сальдолардың жиынтық сомасына тең болады; 

ә) Кредиттік сальдо бойынша: 

С1КТ = ∑С1кт, 
яғни есепті кезеңнің басындағы синтетикалық шоттағы бастапқы кредиттік 
сальдо сомасы сол шотқа ашылған барлық аналитикалық шоттардағы бастапқы 
кредиттік сальдолардың жиынтық сомасына тең болады.  

2. Синтетикалық шоттағы ақырғы сальдо сомасының сол шотқа ашылған 
барлық аналитикалық шоттардағы ақырғы сальдолардың  жиынтық сомасына 
теңдігі. 

а) Дебеттік сальдо бойынша: 
 

С2ДТ = ∑С2дт, 
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яғни синтетикалық шоттағы ақырғы дебеттік сальдо сомасы сол шотқа ашылған 
барлық аналитикалық шоттардағы ақырғы дебеттік сальдолардың жиынтық 
сомасына тең болады; 

ә) Кредиттік сальдо бойынша: 

                                          С2КТ = ∑С2кт, 
яғни синтетикалық шоттағы ақырғы кредиттік сальдо сомасы сол шотқа 
ашылған барлық аналитикалық шоттардағы ақырғы кредиттік сальдолардың 
жиынтық сомасына тең болады. 
3. Синтетикалық шоттардағы айналымдардың сомасы сол шотқа ашылған 
барлық аналитикалық шоттардағы айналымдардың жиынтық сомасына тең 
болады 

а) Дебеттік айналым бойынша: 
 

ДТ айналым = ∑Дт айналым, 
 

яғни синтетикалық шоттағы есепті кезең ішіндегі дебеттік айналым сомасы сол 
шотқа ашылған барлық аналитикалық шоттардың дебеттік айналымдарының 
жиынтық сомасына тең болады; 

ә) Кредиттік айналым бойынша: 
 

КТ айналым = ∑Кт айналым, 
 

яғни синтетикалық шот бойынша есепті кезең ішіндегі кредиттік айналым 
сомасы сол шотқа ашылған барлық аналитикалық шоттар бойынша кредиттік 
айналымдардың жиынтық сомасына тең болады.  
         Синтетикалық және аналитикалық шоттардың арасындағы өзара 
байланысты шикізаттар мен материалдар қозғалысының есебі бойынша нақты 
мысалмен қарастырайық. 
Шикізаттар мен материалдардың қозғалысы бойынша шаруашылық 
операциялары: 

1. № 1 қоймаға 125000 теңгеге сатылып алынған 100 центнер бидай 
тұқымы кіріске алынды; 

2. № 2 қоймадан өндіріске 25000 теңгеге 50 центнер арпа тұқымы 
босатылды; 

3. № 2 қоймадан 300000 теңгеге 600 центнер арпа тұқымы сатып-өткізілді. 
 

Дебет            «Шикізаттар мен материалдарң шоты       Кредит       

                         Сальдо 1.05.   400000 
 

2) 25000 
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     1) 125000 теңге 3) 300000 
              Айналым – 125000 теңге Айналым –325000 теңге 

                 Сальдо 1.06. 200000  
 

«Шикізаттар мен материалдарң синтетикалык шотына  №1 қоймадағы бар 
«Бидай тұқымың, № 2 қоймадағы «Арпа тұқымың аналитикалық шоттары 
ашылады. 

«Бидай тұқымың аналитикалық шоты (№1 қойма) 
  Дебет                                                                                                                                                 Кредит 

Операция-
лардың 
мазмұны 

Саны 
(салма-
ғы), 
центне
р 

Бағасы, 
теңге 

Сомасы 
(құны), 
теңге 

Операциялар-
дың мазмұны 

Саны 
(салма-
ғы), 
центнер 

Бағасы, 
теңге 

Сомасы 
(құны), 
теңге 

Сальдо 1.05 60 1250 75000     

1) сатылып 
алынды 

100 1250 125000 

Айналым: 100 1250 125000 

Сальдо 1.06 160 1250 200000 

 
«Арпа тұқымың аналитикалық шоты (№2 қойма) 

Дебет                                                                                                                                                               Кредит 

Операция-
лардың 
мазмұны 

Саны 
(салма-
ғы), цент-
нер 

Бағасы, 
теңге 

Сомасы 
(құны), 
теңге 

Операция-
лардың 
мазмұны 

Саны 
(салма-
ғы), цент-
нер 

Бағасы, 
теңге 

Сомасы 
(құны), 
теңге 

Сальдо 1.05 650 500 325000  

 

2) Өндіріске 
босатылды 

3) сатып-
өткізілді 

 

 

 

 

 

50 

 

600 

 

 

 

 

500 

 

500 

 

 

 

 

25000 

 

300000 

 

 

 

 

   

Айналым: - - - Айналым 650 500 325000 

Сальдо 1.06 - - -     

 

 Сонымен, жоғарыдағы екі аналитикалық шоттардың бастапқы дебеттік 
сальдоларының жиынтық сомасы «Шикізаттар мен материалдарң синтетикалық 
шотының бастапқы дебеттік сальдо сомасына (75000+325000=400000) тең, 
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аналитикалық шоттардың дебеттік айналымдарының жиынтық сомасы 
синтетикалық шоттың дебеттік айналымының сомасына тең, ал аналитикалық 
шоттардың кредиттік айналымдарының жиынтық сомасы синтетикалық шоттың 
кредиттік айналымының сомасына тең және, ең соңында, аналитикалық 
шоттардың ақырғы дебеттік сальдоларының жиынтық сомасы синтетикалық 
шоттың ақырғы дебеттік сальдо сомасына тең болады. 

 
                                  Аралық шоттар 
 
Кәсіпорынның қорытынды есебін құру және оның шаруашылық қызметіне 

талдау жасау үшін қажетті синтетикалық шоттар бойынша қосымша мәліметтер 
алу мақсатында аралық шоттар пайдаланылады. 

Аралық шоттар дегеніміз – синтетикалық (жинақтаушы) шот шегінде 
ашылып, біртекті аналитикалық  (талдамалық) шоттардың мәліметтерін 
топтастырушы шоттар. 

Аралық шоттар көбінесе аналитикалық шоттары көп синтетикалық шоттар 
бойынша ашылады. Мысалы, «Шикізаттар мен материалдарң деп аталатын 
синтетикалық шотта ауылшаруашылығының өндіріс процессіне пайдалану 
мақсаты жағынан әртүрлі шикізаттар мен материалдардың бірнеше тобы 
көрсетіледі. Сол  шикізаттар мен материалдардың тобы бойынша мәліметтер 
алу үшін «Шикізаттар мен материалдарң шотына бірнеше аралық шоттар 
(Тұқым және көшеттік материалдар, Тыңайтқыштар, Мал азығы (жем-шөп), 
Басқа да шикізаттар мен материалдар) ашылды. 

Сондай-ақ, «Дайын өнімң  шотында ауылшаруашылық субъектілерінде 
өсімдік және мал шаруашылығының, сонымен бірге өнеркәсіптік өндірістің 
(ауылшаруашылық өнімдерін өңдеуші өндіріс) дайын өнімдері есепке алынады. 
Олай болса «Дайын өнімң шотына жоғарыда аталған өндіріс салалары бойынша 
тиісті аралық шоттар ашуға болады (Өсімдік шаруашылығының дайын 
өнімдері, Мал шаруашылығының дайын өнімдері,өнеркәсіптік өндірістің дайын 
өнімдері, көрсетілген қызметтер, атқарылған жұмыстар). 

 
4.4 Ағымдағы есептің мәліметтерін қорытындылау 

 
Кәсіпорын активтерінің жекелеген түрлерінің және олардың құралу 

көздерінің ( капитал, міндеттемелер) қозғалысына талдау жасау, сонымен бірге 
бухгалтерлік баланс жасау мақсатында шоттарда көрсетілген мәліметтер белгілі 
бір мерзімнің (есепті кезеңінің) аяғында жинақталып отырады. 

Бухгалтерлік шоттар бойынша мәліметтерді жинақтау тәсілдерінің бірі 
кезең сайын (ай сайын) синтетикалық және аналитикалық шоттар бойынша 
жасалынатын айналым ведомостары. 
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Синтетикалық шоттар бойынша айналым ведомосын жасау үшін есепті 
кезең ішінде кәсіпорында қолданылған барлық синтетикалық шоттар бойынша 
мәліметтер пайдаланылады. 

Жалпы айналым ведомосын жасау бухгалтерлік шоттарда екі жақты жазу 
әдісін пайдалану арқылы шаруашылық операцияларының көрсетілуінің 
дұрыстығына бақылау жүргізу мақсатымен орындалады. 

Айналым ведомосына есепті кезең (ай) ішінде кәсіпорында пайдаланылған 
барлық шоттар жазылады. Бұл ведомоста әрбір жазылған шот бойынша 
бастапқы сальдо, дебеттік, кредиттік айналымдар, сонымен бірге ақырғы сальдо 
көрсетілетін үш жұп бағана болады.  

Кәсіпорында бухгалтерлік есеп дұрыс ұйымдастырылған жағдайда 
бағаналардың жиынтық сомаларында міндетті түрде жұптық тепе-теңдік болуға 
тиісті, яғни дебеттік бастапқы сальдолардың жиынтығы кредиттік бастапқы, 
сальдолардың жиынтығына; шоттар бойынша дебеттік айналым сомаларының 
жиынтығы кредиттік айналым сомаларының жиынтығына; дебеттік ақырғы 
сальдолардың жиынтығы кредиттік ақырғы сальдолардың жиынтығына тең 
болуға тиісті. 

Бұл тепе-теңдіктер мынадай заңдылықтардан туындайды: шоттардың 
дебеті мен кредитіндегі бастапқы және ақырғы сальдолар жиынтығының тепе-
теңдігі бухгалтерлік баланс құрылымымен расталады, өйткені шоттар бойынша 
дебеттік сальдолардың жиынтығы кәсіпорын активтерінің жалпы сомасын 
көрсетеді, ал кредиттік сальдолардың жиынтығы- сол активтердің құралау 
көздерінің жалпы сомасын көрсетеді. 

Шоттар бойынша дебеттік және кредиттік айналым сомалары 
жиынтығының тепе-теңдігі екі жақты жазу әдісінің мағанасынан туындайды. 

Синтетикалық шоттар бойынша айналым ведомостары жиынтықтарының 
жұптық тепе-теңдігінің үлкен  бақылаушылық маңызы бар. Себебі ондай тепе-
теңдіктердің болмауы бухгалтерлік есеп жазуында қателіктердің болғандығын 
растайды.  

Синтетикалық есеп шоттары бойынша айналым ведомостарының 
қалдықтар бойынша мәліметтері кәсіпорынның бухгалтерлік балансын жасау 
үшін пайдаланылады. 

Төменде кәсіпорынның синтетикалық шоттары бойынша жасалған 
айналым ведомосы  келтірілді (4.1 кесте ).  
         Есеп тәжірибесінде айналым ведомостары синтетикалық шоттардың 
мәліметтерін егжей-тегжейлі көрсету (дамыту) мақсатында пайдаланылатын 
аналитикалық (талдамалық) шоттар бойынша да құрылады.  
        Бұл ведомостарды олардың мазмұнына қарай екі типке (түрге) бөліп 
қарастыруға болады:  

1) есеп процессін және оның жиынтығын тек ақшалаай өлшеммен 
көрсететін айналым ведомостары;  
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2) активтердің қозғалысы мен олардың жиынтығы ақшалай және 
натуралдық (сандық) көрсеткіштер арқылы көрсетілетін айналым ведомостары. 
 
 
 

 
 

4.1 Кесте - Синтетикалық шоттар бойынша айналым ведомосы 
2012  жылғы мамыр айы 

(теңгемен) 

Ре
тт

ік
 

но
ме

рі
 

 

Шоттардың 
атаулары 

01.05.2012 ж. 
сальдо  

(қалдық) 

Мамыр айындағы 
айналым сомасы 

01.06.2012 ж. 

сальдо  

(қалдық) 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1.  Материалдық емес 
активтер 

28000 - - - 28000 - 

2.  Негізгі құралдар 3300000 - 40000 10000 3330000 - 

3.  Шикізаттар мен 
материалдар 

56000 - 25000 30000 51000 - 

4.  Дайын өнім 48000 - - 9000 39000 - 

5.  Ағымдағы банк 
шоттарындағы 
ақша қаражаттары 

150000 - - 80000 70000 - 

6.  Сатып алушылар 
мен тапсырыс беру-
шілердің дебитор-
лық борыштары 

64000 - 22000 40000 46000 - 

7.  Кассадағы ақша 
қаражаттары  

2000 - 180000 178000 4000 - 

8.  Шығарылған 
капитал 

- 2400000 - - - 2400000 

9.  Еңбек ақы 
бойынша борыштар  

- 180000 170000 160000 - 170000 

10.  Есепті жылдың 
бөлінбеген пайдасы 
(жабылмаған 
зияны) 

- 740000 - - - 740000 

11.  Қысқа мерзімді 
банк несиелері 

- 328000 70000 - - 258000 

 Жиынтығы 3648000 3648000 507000 507000 3568000 3568000 
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Айналым ведомосының бірінші типін (түрін) «Жұмыскерлердің және басқа 
тұлғалардың қарыздарың синтетикалық шотына ашылған аналитикалық шоттар 
бойынша қарастырып көрейік (4.2 кесте) 

 
4.2  Кесте - «Жұмыскерлердің  қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың  

синтетикалық шотына ашылған аналитикалық шоттар бойынша 
айналым ведомосы 2012 жылғы мамыр айы 

(теңгемен) 
Аналитикалық 

(талдамалық) шоттардың 
атаулары 

01.05.2012 ж. 
сальдо 

 

Мамыр айындағы 
айналым сомасы 

01.06.2012 ж. 

сальдо 

 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Менеджер –  

С.Д. Айнабековтың шоты 

5000 - 3000 7300 700 - 

Жұмысшы –  

М.Г. Сабырованың шоты 

2500 - 2800 4800 500 - 

Жиынтығы 7500 - 5800 12100 1200 - 

 
Жоғарыда келтірілген айналым ведомосының мәліметтері 

«Жұмыскерлердің қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың синтетикалық 
шотына ашылған аналитикалық шоттар бойынша жазулардың дұрыстығын 
бақылап отыруға мүмкіндік береді. Бұл синтетикалық шот активті шот, себебі 
барлық аналитикалық шоттар бойынша бастапқы және ақырғы сальдо дебеттік. 

Бұл келтірілген мысалда активті синтетикалық шотқа ашылған 
аналитикалық шоттар бойынша айналым ведомосында мәліметтерді (дерек-
терді) көрсету заңдылығы қарастырылады. Ол заңдылықтар пассивті 
синтетикалық шотқа ашылған аналитикалық  шоттар бойынша айналым 
ведомосын құруда да сақталады, онда айырмашылық - тек барлық анали-
тикалық шоттар бойынша бастапқы және ақырғы сальдо сомасы кредиттік 
болады. 

Аналитикалық шоттар бойынша айналым ведомосының келесі түріне тән 
қасиет, онда есеп ақшалай өлшеммен де сандық өлшеммен де жүргізіледі. 
Төменде «Шикізаттар мен материалдарң синтетикалық шотына ашылған 
аналитикалық шоттар бойынша айналым ведомосы келтірілді (4.3 кесте). 

Шикізаттар мен материалдар қозғалысы есебінің аналитикалық  шоттары   
бойынша   айналым   ведомосында    шикізаттар мен материалдардың әрбір түрі 
бойынша есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы қалдық сомасы 
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келтіріледі. Мұның кәсіпорынды жақын уақытта шикізаттар мен 
материалдардың қандай да болмасын түрлерімен қамтамасыз ету мәселелерін 
шешуде маңызы өте зор. Шикізаттар мен материалдардың қандай да бір 
түрлерінің жетіспеушілігі кәсіпорынның өндірістік қызметінің бұзылуына 
әкеліп соқтыруы мүмкін. 

4.3 Кесте - «Шикізаттар мен материалдарң синтетикалық шотына 
ашылған аналитикалық шоттар бойынша айналым ведомосы 

2012 жылғы мамыр айы 
 

Аналитика
-лық 
(талдама-
лық) 
шоттар-
дың 
атаулары 

Өл-
шем 
бір-
лігі 

Баға-
сы 
(тең-
ге) 

01.05.2012 ж. 
сальдо  

 

Мамыр айындағы айналым 
сомасы 

01.06.2012 ж. 

сальдо  

 Кіріс (дебет) шығыс (кредит) 
са

ны
 

со
ма

сы
 

са
ны

 

со
ма

сы
 

са
ны

 

со
ма

сы
 

  са
ны

 
 со

ма
сы

 

«Бидай 
тұқымың 
шоты 

ц. 1250 60 75000 100 125000 - - 160 200000 

«Арпа 
тұқымың 
шоты 

ц. 500 650 325000 - - 650 3250000 - - 

Жиын-
тығы 

- - - 400000 - 125000 - 325000 - 200000 

 

Материалдық құндылықтардың қандай да болмасын бір түрлерінің артық 
болуы кәсіпорынның қаржылық жағдайына теріс әсерін тигізуі мүмкін. Бұл 
айналым құралдарының көп уақыт пайдаланылмай тұруына және жетіспейтін 
материалдарды сатып алу үшін қажетті ақша қаражаттарының жетіспеушілігіне 
әкеліп соқтырады. 

Ал синтетикалық шоттың көрсеткіштері мен айналым ведомосында 
келтірілген сол синтетикалық шотқа ашылған аналитикалық шоттар бойынша 
көрсеткіштердің өзара байланысына келетін болсақ, алдыңғы мысалда 
қарастырылған принцип сақталады, бұл жерде тек айырмашылық құндық 
(ақшалай) көрсеткіштерден басқа натуралдық (сандық) көрсеткіштердің орын 
алуында. 

Аналитикалық (талдамалық) шоттар бойынша құрылған айналым 
ведомостарының мәліметтеріне сүйене отырып, есепті кезең ішінде талдау, 
тексеру және бақылау жұмыстарын жүзеге асыруға болады. 

                        
4.5 Бухгалтерлік есеп шоттарын жіктеу  
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Бухгалтерлік есеп шоттары өздерінің мазмұны, пайдалану мақсаты және 
құрылымы бойынша әртүрлі. Олардың біреулері кәіспорын активтерінің есебін 
жүргізуге, екінші біреулері сол активтердің құралу көздерінің (меншікті 
капитал мен міндеттемелердің), үшіншілері табыстар мен шығыстардың есебін 
жүргізуге арналған. 

Отандық тәжірибеде шоттардың экономикалық мазмұнын, пайдалану 
мақсатын және құрылымын анықтау үшін олардың ғылыми негізделген жіктеуі 
қалыптасқан. 

Осы ғылыми негізделген жіктеуге сәйкес бухгалтерлік шоттар екі түрлі 
белгісі бойынша жіктеледі: 

1. Экономикалық мазмұны бойынша; 
2. Пайдалану мақсаты мен құрылымы бойынша. 
Шоттарды экономикалық мазмұны бойынша жіктеу осы шотта немесе 

шоттар тобында ненің, яғни қандай есеп объектісінің есепке алынатындығын 
көрсетеді. Бухгалтерлік шоттарда міндетті түрде көрсетілуге тиісті  
объектілерге кәсіпорын активтері, олардың құралу көздері (меншікті капитал, 
міндеттемелер) және кәсіпорынның шаруашылық процесстері мен  қызметінің 
нәтижесі жатады. Осыған байланысты экономикалық мазмұны бойынша шоттар 
төмендегі топтарға бөлінеді:  
- активтердің шоттары; 
- меншікті капиталдың шоттары; 
- міндеттемелердің шоттары; 
- табыстар мен шығыстардың шоттары; 
- өндіріс процессінің шоттары. 
 Активтердің шоттарында кәсіпорын балансындағы ұзақ мерзімді 
активтер (негізгі құралдар, материалдық  емес активтер, инвестициялар, т.б.) 
және қысқа мерзімді  активтер (тауарлы-материалдық босалқылар, дебиторлық 
борыштар, ақша қаражаттары, т.б.) есепке алынады.  
         Капиталдың шоттарында кәсіпорынға құрылтайшылар (меншік иелері) 
берген қаржылардың (жарғылық капитал) және өзінің шаруашылық қызметі 
барысында тапқан қаржылары (резервтік капитал, есепті жылдың және өткен 
жылдардың бөлінбеген таза пайдасы т.б.) есепке алынады.  

Міндетемелердің шоттарында осы кәсіпорынға тиесілі емес, бірақ 
айналымда жүрген, оның меншікті қаржыларымен тең дәрежеде 
пайдаланылатын, төлеу мерзімі жеткен кезде қайтарылуға тиісті қаржылар 
(несиелер, кейінге қалдырылған табыс салығы, кредиторлық борыштар, т.б.) 
есепке алынады.  

Табыстардың шоттарында кәсіпорынның негізгі қызметінен (өнімдерді 
сатып өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызмет көрсетуден) алынған 
табыстары мен негізгі емес (қосалқы) қызметінен алынған (айналымнан тыс 
активтерді, құнды қағаздарды сатып-өткізуден түскен, дивидендтер, проценттер 
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түріндегі, бағамдық айырмашылықтардан алынған) табыстарының, сонымен 
бірге сатып-өткізілген тауарлардың қайтарылуы және бағаға, сатып-өткізуге 
қойылатын жеңілдіктер есепке алынады. 

Шығыстардың шоттарында кәсіпорынның сатып-өткізген өнімдерінің, 
көрсеткен қызметтерінің, орындаған жұмыстарының өзіндік құны, сонымен 
бірге осы өнімдерді (жұмыстарды, қызметтерді), айналымнан тыс активтерді, 
құнды қағаздарды  сатуға және тағы басқа сатып-өткізуге байланысты 
шығыстар есепке алынады.   

Өндіріс процесінің шоттарында кәсіпорынның негізгі және көмекші 
өндірістерінде өнім өндіру, қызмет көрсету, жұмыстарды орындау үшін 
жұмсаған қаржылары, сонымен бірге қызмет көрсетуші өндірістер мен 
шаруашылықтарда өнім шығаруға, жұмыстарды орындау мен қызмет көрсетуге 
байланысты жұмсалған қаржылар есепке алынады.  
      Шоттарды пайдалану мақсаты мен құрылымы бойынша жіктеу 

Пайдалану мақсаты мен құрылымына қарай жіктеуге шоттардың 
экономикалық мазмұны емес, оларда белгілі бір есеп объектісінің көрсетілу 
тәртібі негіз етіп алынады. 

Пайдалану мақсаты мен құрылымына қарай шоттар тұрақты (баланстық), 
уақытша және баланстан тыс болып үш топқа бөлінеді .     

Тұрақты (баланстық) шоттар негізгі, реттеуші, бөліп-таратушы, 
калькуляциалық және салыстырушы  шоттардан тұрады. 

Негізгі шоттар активтердің, капитал мен міндеттемелердің нақты бары 
мен олардың қозғалысына бақылау жасау үшін пайдаланылады. Есепті кезеңнің 
аяғында ол шоттардың қалдықтары (қалдық қалған жағдайда) бухгалтерлік 
баланстың құрамына кіреді. Олар алты топқа бөлінеді:  

Инвентарлық (мүліктік) шоттар – негізгі құралдардың, тауарлы-
материалдық  босалқылардың және басқа құндылықтардың есебін жүргізу үшін 
пайдаланылады. Бұл құндылықтардың кәсіпорындағы нақты бары оларға 
түгелдеу жүргізу жолымен тексерілуі мүмкін. Аталмыш топқа материалдық 
емес активтер, негізгі  құралдар, дайын өнім, тауарлар және т.б. шоттары 
жатады. 

Инвестициялардың шоттары – басқа кәсіпорындардың жарғылық 
капиталына және құнды қағазадарына салынған ұзақ және қысқа мерзімді 
қаржылық инвестициялардың, сондай-ақ нақты инвестициялардың бары мен 
олардың қозғалысы жөніндегі ақпараттарды жинақтауға арналған. Оларға 
инвестициялар, қаржылық инвестициялар шоттары жатады.   

Ақша қаражаттарының шоттары – ақша қаражаттарының бары мен 
олардың қозғалысының есебін жүргізу үшін пайдаланылады. Ақша қаражаттары 
шоттарына кассадағы, ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттары, 
банктегі арнайы шоттардағы ақша қаражаттары, жол үстіндегі ақша 
аударымдары шоттары жатады.       
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Капиталдың шоттары- кәсіпорынның меншікті капиталының есебін 
жүргізу үшін пайдаланылады. Оларға: жарғылық капитал, төленбеген капитал, 
айналымнан шығарылып алынған капитал, қосымша төленбеген капитал, 
резервтік капитал, бөлінбеген табыс (жабылмаған зиян) шоттары жатады.  

Несие шоттары – мемлекет ішіндегі және шетелдегі банктерден, банктен 
тыс мекемелерден алынған қысқа мерзімді (бір жылға дейінгі мерзімге) және 
ұзақ мерзімді (бір жылдан артық мерзімге) несиелер мен басқадай ұлттық және 
шетелдік валютамен алынған қаржылар жөніндегі ақпараттарды жинақтауға 
алынған. 

Есеп айырысу шоттары – кәсіпорынның әртүрлі есеп айырысу 
операцияларының есебін жүргізу үшін қолданылады. Олар активті және 
пассивті болып бөлінеді.  

Активті есеп айырысу шоттары – сатып алушылар мен тапсырыс 
берушілердің борыштары,еншілес (тәуелді) серіктестіктердің борыштары, 
басқадай дебиторлық борыштар, берілген аванстар.  

Пассивті есеп айырысу шоттарына:  дивиденд бойынша есеп айырысу, 
бюджетпен есеп айырысу, еншілес (тәуелді) серіктестіктерге кредиторлық 
борыштар, алынған аванстар, жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп 
айырысу, басқадай кредиторлық борыштар мен есептеулер жатады.  

Реттеуші шоттар  тұрақты (баланстық) шоттардың екінші тобын 
құрайды.  Олар контрарлық және қосымша шоттар болып бөлінеді.  

Контрарлық шоттар реттелуші объектінің бағасын (құнын) анықтау үшін 
қажет және олардың дербес мәні жоқ. Олар контрактивті және контрпассивті 
болып екі топқа бөлінеді. 

Контрактивті шоттардың көмегімен кәсіпорынның ұзақ мерзімді 
активтерінің /негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің/ құны 
реттеледі. Ондай шоттарға материалдық емес активтердің амортизациясы және 
негізгі құралдардың тозуы бөлімшелерінің шоттары жатады.  
 Контрпассивті шоттар арқылы тауарларды сатып-өткізу кезінде берілген 
жеңілдіктерге байланысты, сонымен бірге бағаны кеміту кезінде тауарлардың 
бағасы реттеледі (анықталады). Ондай шоттарға сату кезінде берілген 
жеңілдіктер, бағаны кеміту шоттары жатады.   
 Қосымша шоттар – реттелуші объектілердің сомасын өсіру үшін 
пайдаланылады. Қосымша шоттарда есепке алынған сомалар реттелуші 
объектінің бастапқы құнына қосылады немесе одан алынып тасталынады. 
Қосымша шоттарға негізгі құралдарды, инвестицияларды  қайта бағалаудан 
алынған қосымша төленбеген капитал шоттары жатады.        
 Уақытша шоттар – белгілі бір есепті кезеңде (жыл, ай) нольдік 
сальдомен ашылады, сол кезеңнің ішінде дебеттік және кредиттік айналым 
сомалары жинақталып, кезеңнің аяғында ақырғы сальдо сомалары тиісті 
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шоттарға көшіріледі. Сондықтан есепті кезеңнің аяғында сальдо болмайды. 
Олар операциялық және транзиттік шоттарға бөлінеді.  
 Операциялық шоттар – негізінен шаруашылық процестерінің есебін 
жүргізу үшін пайдаланылады. Олар төмендегі топтарға бөлінеді:  

Бөліп-таратушы шоттар бөліп таратуға жататын шығындардың есебін 
жүргізуге және оларды бөліп-таратуға арналған. 

Бөліп-таратушы шоттар жинақтап бөліп-таратушы және бюджеттік 
бөліп-таратушы шоттар  болып екі топқа бөлінеді. 

Жинақтап бөліп-таратушы шоттар өндірістік кәсіпорындарда белгілі бір 
есеп объектісі бойынша шығындардың шоттарына алдағы уақытта бөліп тарату 
және есептен шығару мақсатында қызмет көрсету және басқару бойынша 
өндірістік шығындардың есебін жүргізу үшін пайдаланылады. Ондай шоттарға, 
мысалы Типтік шоттар жоспарының  «Үстеме шығыстарң бөлімшесінің 
шоттары жатады. 

Бюджеттік бөліп-таратушы шоттар жұмсалған қаржыларды өндіріс 
шығынына тең мөлшерде енгізу немесе алынған табысты бухгалтерлік есепте 
дұрыс көрсету мақсатымен шектес есепті кезеңдер арасындағы шығындар мен 
табысты есептеуге және бөліп-таратуға арналған. Ондай кезеңдер болып келе 
жатқан айлар, жылдар және т.б. табылады. Бюджеттік бөліп-таратушы 
шоттардың көмегімен бұрынырақ шығарылған шығыстар немесе алынған 
табыстар тиісті кезеңнің шығыстарының немесе табыстарының құрамына 
енгізіледі. Бюджеттік бөліп-таратушы шоттарға алдағы кезеңнің есебіне 
жататын шығындар, алдағы кезеңнің есебіне жататын табыстар бөлімшелерінің 
шоттары жатады. 

Калькуляциялық шоттар өндірістік шығындарды жинақтауға және 
өндіріліген өнімнің, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің бір 
өлшемінің өзіндік құнын анықтауға арналған. Бұл шоттар активті күрделі.  

Калькуляциялық шоттарға негізгі өндіріс, көмекші өндіріс және т.б. 
салалардың шоттары жатады. 

Салыстырушы шоттар олардың дебеті мен кредитінде есептелген 
мәліметтерді салыстыру жолымен кәсіпорынның шаруашылық қызметінің 
қаржылық нәтижесін анықтау үшін пайдаланылады. Салыстырушы шоттардың 
ерекшелігі - олардың әрқайсысында  негізінен өзінің мазмұны бойынша екі 
түрлі есеп объектісі есепке алынады. Оған 5610 «Жиынтық пайда ( жиынтық 
зиян)ң шоты жатады. 

Бюджеттік шоттар негізінен кәсіпорынның бюджет үшін айқындалатын 
табыстары (кірістері) мен шығыстарын есепке алу үшін пайдаланылады. Олар 
табыстар (кірістер) және шығыстар шоттары болып бөлінеді.  

Табыстар (кірістер) шоттары  өнімдерді (жұмыстарды, қызметтерді) 
сатып өткізуден алынған табыстар мен басқадай табыстар жөніндегі 
ақпараттарды жинақтау үшін пайдаланылады. Оларға негізгі қызметтен түскен 
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табыстар (дайын өнімді, жұмысты, қызметті, тауарларды сатып өткізуден 
түскен табыс), негізгі емес (қосалқы) қызметтен түскен табыстар (материалдық 
емес активтерді, негізгі құралдарды, құнды қағаздарды сатып өткізуден түскен 
табыс, бағамдық айырмашылықтар және басқалар) жатады. 

Шығыстардың шоттары  сатып өткізілген өнімдердің (жұмыстардың, 
қызметтердің) өзіндік құнын, сонымен бірге осы өнімдерді (жұмыстарды, 
қызметтерді), айналымнан тыс активтерді, құнды қағаздарды және т.б. сатып 
өткізуге байланысты басқадай шығыстарды көрсетуге арналған. Ондай 
шоттарға сатып-өткізілген тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік 
құны, тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып өткізу шығыстары, 
процент бойынша шығыстар, жалпы және әкімшілік шығыстары, негізгі емес 
(қызмет) бойынша шығыстар, табыс салығы бойынша шығыстар көрсетілетін 
шоттар жатады.  

Транзиттік шоттар – есепті кезеңнің аяғында есептен шығарылатын 
немесе өздері бұрын апарылып жүрген шоттарға көшірілетін кәсіпорынның 
экономикалық ресурстарының есепті кезеңнің ішіндегі және аяғындағы 
қалдықтары жөніндегі ақпараттарды көрсету үшін қолданылады. 
Пайдаланылуына байланысты олар транзиттік бір элементті шоттар және қаржы 
бухгалтериясы мен басқару бухгалтекриясын байланыстырушы транзиттік 
шоттар болып бөлінеді.  

Транзиттік бір элементті шот ретінде өнім өндіру (қызмет көрсету, 
жұмыстарды орындау) шығындарын олардың экономикалық мазмұнына сәйкес 
шығын элементтері бойынша топтастыратын шоттарды қарастыруға болады. 
Шығын элементтерінің шоттарына негізгі және көмекші өндірістер, әлеуметтік 
сала, қосалқы шығындарды жинақтау үшін: материалдық шығындар, еңбек ақы 
шығындары, еңбек ақыдан есептелінген аударымдар (әлеуметтік салық), негізгі 
құралдардың, материалдық емес активтердің амортизациясы, жалдық төлемдер    
және т.б. шығындар шоттары жатады.  Бұл шоттар бойынша есепті кезең ішінде 
жинақталған шығындар есепті кезеңнің аяғында негізгі, көмекші өндірістердің 
шоттарына және үстеме шығындарды жинақтаушы тиісті шоттарға көшіріледі. 

Қаржы және басқару бухгалтерияларын байланыстырушы транзиттік 
шоттарға  негізгі аяқталмаған өндіріс, меншікті өндірістің шалафабрикаттары, 
көмекші аяқталмаған өндірістер шоттары жатады. Есепті кезеңнің аяғында 
аяқталмаған өндіріске түгелдеу жүргізу тізімдемесінде айқындалған қорытынды 
мәліметтерге сәйкес өндірістік есеп (негізгі өндіріс, көмекші өндіріс, меншікті 
өндірістің шалафабрикаттары және әлеуметтік сала) шоттарында анықталған 
аяқталмаған өндіріс сомалары сол шоттардың кредитінен қаржы 
бухгалтериясындағы негізгі, көмекші аяқталмаған өндірістер, меншікті 
өндірістің шалафабрикаттары және басқа аяқталмаған өндірістер шоттарының 
дебетіне көшіріледі. Ол шоттарда аяқталмаған өндіріс сомалары бір немесе екі 
күн ғана есепке алынады. Мысалы, есепті жылдың 31 желтоқсанында мынадай 
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жазу орындалады: негізгі және көмекші аяқталмаған өндірістер, меншікті 
өндірістің шалафабрикаттары шоттары дебеттелініп, негізгі өндіріс, көмекші 
өндіріс, меншікті өндірістің шалафабрикаттары шоттары кредиттеледі, ал есепті 
жылдан кейінгі жылдың бірінші немесе екінші қаңтарында керісінше жазу 
орындалады. Нәтижесінде бірінші бухгалтерлік жазу аяқталмаған өндіріс 
шоттары бойынша қалдықтарды Бас кітапта және баланста көрсетуге мүмкіндік 
береді, ал жаңа есепті жылдағы керісінше жазудың нәтижесінде, аяқталмаған 
өндіріс сомасы өндірістік есеп шоттарына қайтарылады.                                  

Баланстан тыс шоттар кәсіпорынның меншігіндегі емес, бірақ уақытша 
пайдалануға алынған немесе қайта өңдеуге қабылданып, жауапты сақтауда 
тұрған құндылықтардың есебін жүргізу және т.б. үшін пайдаланылады.  

Баланстан тыс шоттарда операциялар есеп жүргізудің қарапайым жүйесі 
бойынша есепке алынады, яғни кәсіпорынға құрал жабдықтар қабылданған 
кезде олар баланстан тыс шоттың дебетінде жазылады, ал шыққан кезде – сол 
шоттың кредитінде көрсетіледі. Басқаша айтқанда операциялар баланстан тыс 
шоттарда бір жақты жазу арқылы, яғни тиісті шоттың тек дебеті немесе кредиті 
бойынша корреспонденцияланусыз көрсетіледі. Демек, баланстан тыс шоттар өз 
ара да, баланстық шоттармен де корреспонденцияланбайды.  

Баланстан тыс шоттардың міндетті қызметі (функциясы): сол шоттарда 
есепте тұрған құрал жабдықтардың сақталуы мен пайдаланылуына бақылауды 
қамтамасыз ету; барлық пайдаланушылардың қажеттілігін қанағаттандыру үшін 
аталмыш шоттар бойынша жан-жақты және толық ақпараттарды көрсету; бұл 
шоттарға құрал жабдықтардың келіп түсуі мен шығуын құжаттарда уақытылы 
рәсімдеу.            

Ондай шоттарға жалға алынған негізгі құралдар, сақтауға қабылданған 
тауарлы-материалдық құндылықтар және т.б. шоттар жатады. 

 
  4.6 Субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметі бухгалтерлік  

есебінің Типтік  шоттар жоспары 
 
Бухгалтерлік есептің шоттар жоспары (тізбегі) субъектінің бухгалтерлік 

есебін ұйымдастыру жүйесінің негізі болып табылады. 
Бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары деп - шоттарды олардың 

экономикалық мазмұны бойынша жіктеу негізінде жасалынған бухгалтерлік 
есеп шоттарының жүйеленген тізімін айтады. 
       Субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметі бухгалтерлік есебінің Типтік 
шоттар жоспарын  2008  жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есепті екі жақты жүйе бойынша жүргізетін 
барлық шаруашылық жүргізуші құрылымдары (бюджеттік мекемелер мен банк 
мекемелерінен басқа) пайдаланады. 
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Типтік шоттар жоспары - субъектінің бухгалтерлік есеп шоттарында 
шаруашылық операцияларын бейнелеу тәртібін анықтаушы нормативтік 
құқықтық акт. 

Сондай-ақ, ол субъектілердің бухгалтерлік есебінде шаруашылық 
қызметтің фактілерін (қаржылық, шаруашылық операцияларды) тіркеу және 
топтастыру схемасы болып табылады. Онда бөлімдердің, бөлімшелердің және 
синтетикалық шоттардың атаулары мен кодтары келтірілген. 

Типтік  шоттар жоспарында бухгалтерлік есеп шоттары төмендегі бөлімдер 
бойынша топтастырылған: 
    І – Бөлім.  Қысқа мерзімді активтер 
   ІІ – Бөлім.  Ұзақ мерзімді активтер 
  ІІІ – Бөлім.  Қысқа мерзімді міндеттемелер 
  ІV – Бөлім. Ұзақ мерзімді міндеттемелер 
   V – Бөлім.  Капитал және резервтер 
  VІ – Бөлім. Табыстар 
 VІІ  – Бөлім. Шығыстар 
VІІІ – Бөлім. Өндірістік есеп шоттары 
  ІX  – Бөлім. Баланстан тыс шоттар 
       “Ұзақ мерзімді активтер” бөлімі материалдық емес активтердің нақты 
бары мен қозғалысы және ола рдың амортизациясы, негізгі құралдардың нақты 
бары мен қозғалысы және тозуы, аяқталмаған күрделі құрылыс, сондай-ақ 
инвестициялар жөнідегі ақпараттарды жинақтауға арналған бөлімшелердің 
шоттарынан тұрады. 

 “Материалдық емес активтер” бөлімшесінде субъектінің меншігіндегі 
материалдық емес активтердің нақты бары мен олардың қозғалысының есебін 
жүргізуге арналған 6 синтетикалық шот  қарастырылған. 

 “Материалдық емес активтердің амортизациясы” бөлімшесінің пассивті 
реттеуші шоттары есептелінген амортизация сомалары және олардың 
материалдық емес активтер кәсіпорыннан шыққан кезде есептен шығарылуы 
жөніндегі ақпараттарды жинақтау үшін пайдаланылады. 

 “Негізгі құралдар” бөлімшесі субъектінің меншігіндегі және ұзақ мерзімге 
жалға алынған негізгі құралдардың бары мен олардың қозғалысы, сонымен 
бірге аяқталмаған күрделі құрылыс жөніндегі ақпараттарды жинақтаушы 
активті 6 синтетикалық шоттардан  тұрады. 

Келесі “Негізгі құралдардың тозуы” бөлімшесінің шоттарында  субъектінің 
меншігіндегі және ұзақ мерзімге жалға алынған негізгі құралдардың тозуы 
жөніндегі ақпараттар жинақталады. 

 “Инвестициялар” бөлімшесінің шоттары  еншілес, тәуелді және бірлесіп 
бақыланатын заңды тұлғалардың акцияларына салынған инвес-тициялардың 
бары мен қозғалысы жөніндегі ақпараттарды жинау үшін пайдаланылады. 
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“Тауарлы-материалдық босалқылар” бөлімі  “Материалдар”,  
“Аяқталмаған өнідіріс”,  “Тауарлар” бөлімшелерінің активті синтетикалық 
шоттарынан тұрады. 

 “Материалдар” бөлімшесінің шоттарында  кәсіпорынға тиесілі 
материалдық құндылықтардың бары мен олардың қозғалысы жөніндегі 
ақпараттар жинақталады. 

 “Аяқталмаған өндіріс” бөлімшесінің шоттары  субъектінің өнідіріс 
салаларындағы аяқталмаған өндірістің құны жөніндегі ақпараттарды жинақтау 
үшін пайдаланылады. 

 
 “Тауарлар” бөлімшесінің шоттарында  дайын өнімдердің және сатылып-

алынған тауарлардың бары мен олардың қозғалысының есебі жүргізіледі. 
“Дебиторлық борыштар және басқа да активтер” бөлімі  дебиторлық 

борыштардың барлық түрлері (сатып-алушылар мен тапсырыс берушілердің, 
еншілес,  тәуелді серіктестіктердің, бірлесіп бақыланатын заңды тұлғалардың 
қарыздары және басқа да дебиторлық қарыздар), сонымен бірге алдағы 
уақыттың есебіне жататын шығындар мен берілген аванстар жөніндегі 
ақпараттарды жинақтауға арналған 6 бөлімшенің шоттарынан тұрады. 

 “Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің борыштары” бөлімшесінің 
активті шоттары әр түрлі субъектілреге сатып алушылар мен тапсырыс 
берушілердің борыштары жөніндегі ақпараттарды жинақтау үшін 
пайдаланылады. 

 “Күмәнді борыштар бойынша резервтер” бөлімшесі өзі аттас бір ғана 
пассивті шоттан  тұрады. Ол шот күмәнді борыштар бойынша резервтердің 
бары мен олардың қозғалысы жөніндегі ақпараттарды жинақтау үшін 
пайдаланылады. 

Еншілес (тәуелді) серіктестіктер және бірлесіп бақыланатын заңды 
тұлғалардың ағымдағы дебиторлық борыштарының барлық түрлері жөніндегі 
ақпараттар “Еншілес (тәуелді) серіктестіктердің дебиторлық борыштары” 
бөлімшесінің тиісті синтетикалық шотттарында  жинақталады. 

 “Басқа да дебиторлық борыштар” бөлімшесінің шоттарында  алдыңғы 
бөлімшелердің шоттарында қарастырылмаған басқа да дебиторлық борыштар 
жөніндегі ақпараттар (орны толтырылуға тиісті қосылған құн салығы, 
есептелінген проценттер, кәсіпорын қызметкерлерінің және басқа тұлғалардың 
борыштары т.б.) жинақталады. 

 “Алдағы кезеңнің есебіне жататын шығыстар” бөлімшесінің шоттары ( осы 
есепті кезеңде пайда болған, бірақ алдағы (болашақ) есепті кезеңдерге 
жатқызылатын шығыстар жөніндегі ақпараттарды жинақтау үшін 
пайдаланылады. 

 “Берілген аванстар” бөлімшесінің шоттарында  тауарлы-материалдық 
құндылықтармен жабдықтау үшін немесе орындалатын жұмыстар мен 
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көрсетілетін қызметтер үшін берілген аванстар жөніндегі мәліметтер 
жинақталады. 

 “Ақша қаражаттары” бөлімінің шоттары) субъектінің кассасындағы 
және банкте ашылған шоттарындағы ұлттық валюта және шетелдік валюта 
түріндегі ақша қаражаттарының, қаржылық инвестициялардың бары мен  
олардың қозғалысы жөініндегі ақпараттарды жинақтау үшін пайдаланылады. 

 “Меншікті капитал” бөлімі субъектінің меншікті кпиталының жағдайы 
(бары) мен оның қозғалысы жөніндегі ақпараттарды жинақтауға арналған  
бөлімшенің  шоттарынан тұрады. 

 “Жарғылық капитал” бөлімшесінің пассивті шоттары  субъектінің 
жарғылық капиталының жағдайы (бары) мен оның қозғалысы жөніндегі 
ақпараттарды жинақтауға арналған. 

 “Төленбеген капитал” бөлімшесі өзі аттас бір ғана шоттан  тұрады. Бұл 
шотта акционерлік қоғамның жарғылық капиталына үлесі бойынша 
акционерлердің қарыздарының сомасы жөніндегі ақпараттар жинақталады. 

 “Қайтарып алынған капитал” бөлімшесінде айналымнан алып тастау 
мақсатында акционерлерден қайтарып алынған меншікті акциялар жөніндегі 
ақпараттарды жинақтаушы өзі аттас бір шот  қаралған. 

 “Қосымша төленген капитал” бөлімшесінің осы аттас пассивті шотында  
меншікті акциялардың сатып-өткізу құнының олардың номиналдық құнынан 
артық сомасы (эмиссиялық табыс) жөніндегі ақпараттар жинақталады. 

 “Қосымша төленбеген капитал” бөлімшесі негізгі құралдарды және 
инвестицияларды қайта бағалау сомаларының бары мен олардың қозғалысы 
жөніндегі ақпараттарды жинақтаушы пассивті шоттардан  тұрады. 

 “Резервтік капитал” бөлімшесінің шоттары  заңдарға және құрылтай 
құжаттарына сәйкес шаруашылық жүргізуші субъектінің таза табысының 
есебінен құрылып, есепті жылдың табысы болмаған жағдайда дивидендтер және 
серіктестік қатысушыларына табыс төлеуге пайдаланылатын субъектінің 
резервтік капиталының жағдайы (бары) және оның қозғалысы жөніндегі 
ақпараттарды жинақтауға арналған. 

 “Бөлінбеген табыс (жабылмаған зиян) бөлімшесінің шоттарында  
бөлінбеген табыс немес жабылмаған зиянның сомаларының бары мен олардың 
қозғалысы жөніндегі ақпараттар жинақталады. 

 “Жиынтық табыс (зиян)” бөлімшесі субъектінің есепті кезеңдегі жиынтық 
табысын (зиянын) анықтауға арналған өзі аттас шоттан  тұрады. 
         “Міндеттемелер” бөлімі әр түрлі заңды және жеке тұлғалармен есеп 
айырысу бойынша субъектінің міндеттемелерінің барлық түрлері, сонымен 
бірге субъектінің шаруашылық қызметін қаржыландыру үшін сырттан алынған 
қаржылардың жағдайы жөніндегі ақпараттарды жинақтауға арналған  
бөлімшенің  синтетикалық шоттарынан тұрады. Ол шоттардың барлығы (611 
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шоттан басқасы) субъектінің сырттан алған капиталын бейнелейтін пассивті 
шоттар. 

 “Несиелер” бөлімшесінің шоттары  мемлекет террито-риясындағы және 
шет елдерден, банктен тыс мекемелерден алынған қысқа және ұзақ мерзімді 
несиелер мен ұлттық және шетелдік валюта түріндегі басқа да қаржылар 
жөніндегі ақпараттарды жинақтауға арналған. 

 “Алдағы кезеңнің есебіне жататын табыстар” бөлімшесі есепті кезеңде 
алынған (есептелінген), бірақ алдағы есепті кезеңдерге жатқызылатын табыстар 
(жалдық төлем, пәтерге жасалынған төлем, коммуналдық қызмет үшін 
жасалынған төлемдер, байланыс қызметі үшін абоненттік төлемдер және т.б. 
сол сияқты табыстар) жөніндегі ақпараттарды есепке алатын өзі аттас бір ғана 
шоттан  тұрады. 

 “Дивидендтер бойынша есеп айырысу” бөлімшесінің шоттарында  
акцоинерлерге оларға тиесілі акциялар бойынша дивиденд төлеу бойынша 
субъектінің борыштары жөніндегі ақпараттар көрсетіледі. 

 “Бюджетпен есеп айырысу” бөлімшесінің шоттары   салықтар және басқа 
төлемдер бойынша субъектінің бюджетке кредиторлық борыштары жөніндегі 
ақпараттарды жинақтауға арналған. 

 “Еншілес (тәуелді) серіктестіктерге кредиторлық борыш” бөлімшесі 
субъектінің еншілес (тәуелді) серіктестіктерге және бірлесіп бақыланатын 
заңды тұлғаларға борыштары жөніндегі мәліметтерді жинақтауға арналған 
шоттарды  біріктіреді. 

 “Бюджеттен тыс төлемдер бойынша есеп айырысу” бөлімшесінің 
шоттарында  субъектінің мүлікті және жеке өмірді сақтандаруы бойынша есеп 
айырысу операцияларының, сонымен бірге зейнет ақы қорымен есеп айырысу 
операцияларының есебі жүргізіледі. 

 “Алынған аванстар” бөлімшесінің шоттары  субъектінің жөнелтілетін 
тауарлы-материалдық босалқылар үшін, сонымен бірге орындалатын жұмыстар, 
көрсетілетін қызмет үшін алдын ала алынған авансы жөніндегі ақпараттарды 
жинақтауға арналған. 

 “Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу” бөлімшесі 
субъектінің жабдықтаушылармен және мердігерлермен олардан алынған 
тауарлы- материалдық босалқылар, айналымнан тыс активтер, орындалған 
жұмыстар және пайдаланылған қызметтер бойынша есеп айырысуы жөніндегі 
ақпараттарды жинақтаушы өзі аттас бір ғана шоттан  тұрады. 

“Басқа да кредиторлық борыштар және есептеулер” бөлімшесінің 
шоттарында  субъектінің еңбек ақы бойынша, жалдық төлемдер, алынған 
несиелер, жалдау келісім- шарттары және шығарылған құнды қағаздар бойынша 
есептелінген проценттер және жоғарыдағы бөлімшелерде аталмаған субъектінің 
басқа да борыштары  жөніндегі ақпараттар жинақталады. 
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 “Табыстар” бөлімі өнімдерді сатып-өткізуден (жұмыстарды орындаудан, 
қызмет көрсетуден) алынған табыстар және басқадай табыстар, сонымен бірге 
сатылған тауарлардың қайтарылуы және сатуға, бағаға жеңілдіктер жөніндегі 
ақпараттарды жинақтау үшін пайдаланылатын 3 бөлімшенің  пассивті күрделі 
шоттарынан тұрады.  

 “Негізгі қызметтен түскен табыс” бөлімшесінің шоттарында  субъектінің 
негізгі қызметтен (өнімді сатып-өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызмет 
көрсетуден) алынған табыстар жөніндегі ақпараттар жинақталады. 

 “Сатылған тауарларды қайтару және сату кезінде берілетін жеңілдік, 
сондай-ақ бағаны кеміту” бөлімшесінің шоттары  сатылған тауарлардың, 
айналымнан тыс активтердің, т.б. қайтарылуы, келісім-шарттарға сәйкес сатуға 
берілген жеңілдіктер, сондай-ақ, сатып-өткізілген өнімдерден табылған 
ақауларға байланысты бағаны кеміту және тағы басқа ақпараттарды жинақтау 
үшін пайдаланылады. 

 “Қосалқы қызметтен алынған табыс” бөлімшесінің шоттарында  
субъектінің негізгі емес қызметінен алынған табыстардың сомасы жөніндегі 
ақпараттар жинақталады. 

І “Шығыстар” бөлімі сатып-өткізілген өнімдердің (жұмыстардың, 
қызметтердің өзіндік құнын, сонымен бірге осы өнімдерді (жұмыстарды, 
қызметтерді), айналымнан тыс актвитерді, құнды қағаздарды және т.б. сатып-
өткізуге байланысты басқа да шығыстар жөніндегі ақпараттарды жинақтауға 
арналған 8 бөлімшенің  активті шоттарынан тұрады. 

 “Сатып-өткізілген тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік 
құны бөлімшесінде сатып-өткізілген тауарлардың (жұмыстардың, 
қызметтердің) өзіндік құны туралы ақпараттарды жинақтауға арналған шоттар 
(801-808) қарастырылған. 

 “Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып-өткізу бойынша 
шығыстар” бөлімшесі тауарларды (қызметтерді, жұмыстарды) сатып-өткізуге 
байланысты шығыстар туралы ақпараттарды жинақтауға арналған өзі аттас бір 
ғана шоттан  тұрады. 

 “Жалпы және әкімшілік шығыстары” бөлімшесі де өзі аттас өндіріс 
процессімен байланысты емес басқару және шаруашылық шығындары туралы 
ақпараттарды жинақтаушы бір шоттан  тұрады. 

 “Проценттер бойынша шығыстар” бөлімшесі алынған несиелер, 
шығарылған құнды қағаздар және жалдау келісім-шарттары бойынша 
проценттер төлеу шығыстары жөніндегі ақпараттарды жинақтаушы өзі аттас 
шоттан  тұрады. 

 “Қосалқы қызмет бойынша шығыстар” бөлімшесінде сатып-өткізілген 
айналымнан тыс активтердің және құнды қағаздардың құнын есептен шығару, 
сондай-ақ бағамдық айырмашылықтан туындаған шығыстар жөніндегі 
ақпараттарды жинақтаушы шоттар  қарастырылған. 
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 “Табыс салығы бойынша шығыстар” бөлімшесі заңды тұлғаның есепті 
кезеңде алған табысына салынған салыққа байланысты шығыстар жөніндегі 
ақпараттарды жинақтаушы өзі аттас бір шоттан  тұрады. 

 “Төтенше жағдайлардан және тоқтатылған операциялардан алынған табыс 
(зиян)” бөлімшесінің шоттарында  табиғат апатының нәтижесінде алынған 
табыстар және зиян немесе субъектінің кәдімгі қызметінен бөлек іс әрекетінен 
(қызметінің жеке бағыты бар филиалды жою немесе сатып-өткізу) алынған 
табыстар және шығыстар (зиян) жөніндегі ақпараттар жинақталады. 

 “Басқа ұйымдарға үлестік қатысудан алынған пайда (зиян) бөлімшесі 
еншілес, тәуелді серіктестіктерге және бірлесіп бақыланытын заңды тұлғаларға 
салынған инвестициялардан алынған табыстар және шығыстар жөніндегі 
ақпарттарды жинақтаушы өзі аттас бір ғана синтетикалық шоттан  тұрады. 

 “Негізгі өндіріс” бөлімінде субъектінің өнім өндірумен (жұмыстарды 
орындаумен, қызмет көрсетумен) байланысты, сонымен бірге қызмет көрсетуші 
өндірістер мен шаруашылықтарда өнім шығару,  жұмыстарды орындау, қызмет 
көрсетумен байланысты шығындары жөніндегі ақпараттарды жинақтаушы 6 
бөлімшенің  активті синтетикалық шоттары топтастырылған. 

Төменде 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енген, Қазақстан 
Республикасы аумағында барлық шаруашылық жүргізуші субъектілер (банк 
және бюджеттік мекемелерден басқа) пайдаланатын шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметі бухгалтерлік есебінің Типтік 
шоттар жоспары  келтірілді.  

  
Бухгалтерлік  есептің Типтік  шоттар  жоспары 

            1- Бөлім. Қысқа мерзімді активтер 

1000-Ақша қаражаттары  
1010-Кассадағы ақша қаражаттары 
1020- Жол үстіндегі ақша қаражаттары 
1030- Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттары 
1040-Карт-шоттардағы ақша қаражаттары  
1050-Жинақтаушы шоттардағы ақша қаражаттары 
1060-Басқа да ақша қаражаттары 
1100-Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар 
1110-Қысқа мерзімге берілген қарыздар (займдар) 
1120-Сауда жасауға арналған қысқа мерзімді қаржылық активтер 
1130-Жойылғанға (өтелгенге) дейін ұсталынатын қысқа мерзімді инвестициялар 
1140-Сатуға арналған қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар 
1150-Басқа да қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар 
1200-Қысқа мерзімді дебиторлық борыштар   
1210-Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық 
борыштары 

95 
 



1220-Еншілес ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық борыштары 
1230-Қауымдасқан және бірлескен ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық 
борыштары 
1240-Филиалдар мен құрылымдық бөлішелердің қысқа мерзімді дебиторлық 
борыштары 
1250-Жұмыскерлердің қысқа мерзімді дебиторлық борыштары 
1260-Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық борыштар 
1270-Алынуға тиісті қысқа мерзімді сый-ақылар 
1280-Басқа да қысқа мерзімді дебиторлық борыштар 
1290-Күмәнді талаптар бойынша резерв 
1300-Қорлар (босалқылар)  
1310-Шикізаттар мен материалдар 
1320-Дайын өнім 
1330-Тауарлар 
1340-Аяқталмаған өндіріс 
1350-Басқа да қорлар (босалқылар)  
1360-Қорларды (босалқыларды) есептен шығару бойынша резерв 
1400-Ағымдағы салықтық активтер 
1410-Корпоративтік табыс салығы 
1420-Қосылған құн салығы 
1430-Басқа да салықтар және бюджетке төленетін міндетті төлемдер 
1500-Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер 
1510-Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер 
1520-Сатуға арналған есептен шығатын топ  
1600-Басқа да қысқа мерзімді активтер 
1610-Қысқа мерзіге берілген аванстар 
1620-Алдағы кезеңнің есебіне жататын шығыстар 
1630-Басқа  да қысқа мерзімді активтер 

           2-БӨЛІМ. Ұзақ мерзімді активтер 

2000-Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар 
2010-Ұзақ мерзімге берілген қарыздар (займдар) 
2020-Жойылғанға (өтелгенге) дейін ұсталынатын ұзақ мерзімді инвестициялар 
2030-Сатуға арналған қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар 
2040-Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар 
2100-Ұзақ мерзімді дебиторлық борыштар 
2110-Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық 
борыштары 
2120-Еншілес ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық борыштары 
2130-Қауымдасқан және бірлескен ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық 
борыштары 
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2140-Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің ұзақ мерзімді дебиторлық 
борыштары 
2150-Жұмыскерлердің ұзақ мерзімді дебиторлық борыштары 
2160-Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық борыштар 
2170-Алынуға тиісті ұзақ мерзімді сый-ақылар 
2180-Басқа да ұзақ мерзімді дебиторлық борыштар 
2200-Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар  
2210-Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар 
2300-Қозғалмайтын мүлікке салынған инвестициялар 
2310-Қозғалмайтын мүлікке салынған инвестициялар 
2320 -Қозғалмайтын мүлікке салынған инвестициялардың амортизациясы 2330-
Қозғалмайтын мүлікке салынған инвестициялардың құнсыздануы  
2400-Негізгі құралдар 
2410-Негізгі құралдар 
2420-Негізгі құралдардың амортизациясы 
2430- Негізгі құралдардың құнсыздануынан шеккен зиян 
2500-Биологиялық активтер 
2510-Өсімдіктер 
2520-Жануарлар 
2600-Барлау және бағалау активтері 
2610-Барлау және бағалау активтері 
2620-Барлау және бағалау активтерінің амортизациясы  
2630- Барлау және бағалау активтерінің құнсыздануынан шеккен зиян 
2700-Материалдық емес активтер 
2710-Гудвилл 
2720-Гудвиллдың құнсыздануы 
2730-Басқа да материалдық емес активтер 
2740-Басқа да материалдық емес активтердің амортизациясы 
2750- Басқа да материалдық емес активтердің құнсыздануынан шеккен зиян 
2800-Кейінге қалдырылған салықтық активтер 
2810-Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салықтық 
активтер 
2900-Басқа да ұзақ мерзімді активтер 
2910-Берілген ұзақ мерзімді аванстар 
2920-Алдағы кезеңнің есебіне жататын шығыстар 
2930-Аяқталмаған құрылыс 
2940-Басқа да ұзақ мерзімді активтер 

          3-БӨЛІМ. Қысқа мерзімді міндеттемелер 

3000-Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер 
3010-Қысқа мерзімді банк қарыздары (займдары) 
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3020-Өкілетті органның және (немесе) ұлттық банктің лицензиясынсыз банк 
операцияларын жүзеге асырушы ұйымдардан алынған қысқа мерзімді қарыздар  
(займдар) 
3030-Дивидендтер және қатысушылардың табыстары бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық борыштар 
3040-Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелердің ағымдағы бөлігі 
3050-Басқа да қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер 
3100-Салықтар бойынша міндеттемелер 
3110-Төленуге тиісті корпоративтік табыс салығы  
3120-Жеке табыс салығы 
3130-Қосылған құн салығы 
3140-Акциздер 
3150-Әлеуметтік салық 
3160-Жер салығы 
3170-Көлік құралдарына салынатын салық 
3180-Мүлік салығы 
3190-Басқа да салықтар 
3200-Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер 
3210-Әлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелер 
3220-Зейнет ақы аударымдары бойынша міндеттемелер 
3230-Басқа да міндетті төлемдер бойынша өзгедей міндеттемелер 
3240-Басқа да ерікті төлемдер бойынша өзгедей міндеттемелер 
3300-Қысқа мерзімді кредиторлық борыштар 
3310-Жабдықтаушылар мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
борыштар 
3320-Еншілес ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық борыштар 
3330-Қауымдасқан және бірлескен ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық 
борыштар 
3340-Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерге қысқа мерзімді кредиторлық 
борыштар 
3350-Еңбек ақы төлеу бойынша қысқа мерзімді борыштар 
3360-Жалдау бойынша қысқа мерзімді борыштар 
3370-Ұзақ мерзімді кредиторлық борыштардың ағымдағы бөлігі 
3380-Төленуге тиісті қысқа мерзімді сый-ақылар 
3390-Басқа да қысқа мерзімді кредиторлық борыштар 

 
3400-Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері  
3410-Қысқа мерзімді кепілдік міндеттемелер 
3420-Заңдық наразылықтар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер 
3430-Жұмыскерлерге сый-ақылар төлеу бойынша қысқа мерзімді бағалау 
міндеттемелері 
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3440-Өзге де қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері 
3500-Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелер 
3510-Алынған қысқа мерзімді аванстар 
3520-Алдағы кезеңнің есебіне жататын табыстар 
3530-Сатуға арналып есептен шығарылатын топтың міндеттемелері 
3540-Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелер  

        4-БӨЛІМ. Ұзақ мерзімді міндеттемелер 

4000-Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер 
4010-Ұзақ мерзімді банк қарыздары (займдары) 
4020-Өкілетті органның және (немесе) Ұлттық банктің лицензиясынсыз банк 
операцияларын жүзеге асырушы ұйымдардан алынған қысқа мерзімді қарыздар 
(займдар) 
4030-Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер 
4100-Ұзақ мерзімді кредиторлық борыштар 
4110- Жабдықтаушыларға және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық 
борыштар 
4120-Еншілес ұйымдарға ұзақ мерзімді кредиторлық борыштар  
4130-Қауымдасқан және бірлескен ұйымдарға ұзақ мерзімді кредиторлық 
борыштар 
4140-Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерге ұзақ мерзімді кредиторлық 
борыштар 
4150-Жалдау бойынша ұзақ мерзімді борыштар 
4160-Төленуге тиісті ұзақ мерзімді сый-ақылар 
4170-Басқа да ұзақ мерзімді кредиторлық борыштар 
4200-Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері 
4210-Ұзақ мерзімді кепілдік міндеттемелер 
4220-Заңдық наразылықтар бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері 
4230-Жұмыскерлерге сый-ақы төлеу бойынша ұзақ мерзімді бағалау 
міндеттемелері 
4240-Басқа да ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері  
4300-Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер 
4310-Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салықтық 
міндеттемелер 
4400-Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер 
4410-Ұзақ мерзімге алынған аванстар 
4420-Алдағы кезеңнің есебіне жататын табыстар 
4430-Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер 

        5-БӨЛІМ. Капитал және резервтер 

5000-Жарғылық капитал 
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5010-Артықшылығы бар акциялар 
5020-Қарапайым (жай) акциялар  
5030-Салымдар мен пайлар 
5100-Төленбеген капитал 
5110-Төленбеген капитал 
5200-Қайта сатып алынған меншікті үлестік құралдар 
5210-Қайта сатып алынған меншікті үлестік құралдар 
5300-Эмиссиялық табыс 
5310-Эмиссиялық табыс 
5400-Резервтер 
5410-Құрылтай құжаттарымен белгіленген резервтік капитал 
5420-Негізгі құралдарды қайта бағалауға жасалынған резерв 
5430-Материалдық емес активтерді қайта бағалауға жасалынған резерв 
5440-Сатуға арналған қаржылық активтерді қайта бағалауға жасалынған резерв 
5450-Шет елдік қызмет бойынша шет елдік валютаны қайта есептеуге 
жасалынған резерв 
5460-Басқа да резервтер 
5500-Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян) 
5510-Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған зияны) 
5520-Өткен жылдардың  бөлінбеген пайдасы (жабылмаған зияны) 
5600- Жиынтық пайда (жиынтық зиян) 
5610- Жиынтық пайда (жиынтық зиян) 

         6-БӨЛІМ. Табыстар 

6000-Өнімді сатып-өткізуден және қызмет көрсетуден түскен табыс  
6010-Өнімді сатып-өткізуден және қызмет көрсетуден түскен табыс 
6020-Сатылған өнімдердің қайтарылуы 
6030-Бағадан және сатудан жеңілдіктер 
6100-Қаржыландырудан алынған табыстар 
6110-Сый-ақылар бойынша табыстар 
6120-Дивидендтер бойынша табыстар 
6130-Қаржылық жалдаудан алынған табыстар 
6140-Жылжымайтын мүлікке салынған инвестициялар бойынша орындалған 
операциялардан алынған табыстар 
6150-Қаржылық құралдардың әділетті құнының өзгеруінен алынған табыстар 
6160-Қаржыландырудан алынған басқа да табыстар 
6200-Басқа да табыстар 
6210-Активтерді есептен шығарудан алынған табыстар 
6220-Тегін алынған активтер бойынша табыс 
6230-Мемлекеттік субсидиялар бойынша табыс 
6240-Құнсызданудан болған зиянның орнын толтырудан алынған табыстар 
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6250-Бағамдық айырмашылықтан алынған табыстар 
6260-Операциялық жалдаудан алынған табыс 
6270-Биологиялық активтердің әділетті құнының өзгеруінен алынған табыстар 
6280-Басқа да табыстар 
6300-Тоқтатылған қызметпен байланысты табыстар  
6310- Тоқтатылған қызметпен байланысты табыстар  
6400-Ұйымдардың пайдасындағы үлестік қатысу әдісі бойынша есепке 

алынған үлес 
6410-Қауымдасқан ұйымдардың пайдасындағы үлес 
6420-Бірлескен ұйымдардың пайдасындағы үлес 

       

          7-БӨЛІМ. Шығыстар 

7000- Сатып-өткізілген өнімнің және көрсетілген қызметтің өзіндік құны   
7010- Сатып-өткізілген өнімнің және көрсетілген қызметтің өзіндік құны  
7100- Өнімдерді сатып-өткізу және қызметтер көрсету бойынша шығыстар 
7110- Өнімдерді сатып-өткізу  және қызметтер көрсету бойынша шығыстар 
7200- Әкімшілік шығыстары 
7210- Әкімшілік шығыстары 
7300- Қаржыландыру шығыстары 
7310- Сый-ақылар бойынша шығыстар 
7320- Қаржыландырылған жалдау бойынша пайыздарды төлеу шығыстары 
7330- Қаржылық құралдардың әділетті құнының өзгеруінен болған шығыстар 
7340- Басқа да қаржыландыру шығыстары  
7400- Басқа да шығыстар 
7410- Активтердің есептен шығуы бойынша шығыстар 
7420- Активтердің құнсыздануынан болған шығыстар 
7430- Бағамдық айырмашылықтар бойынша шығыстар 
7440- Резерв құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойынша шығыстар 
7450- Операциялық жалдау бойынша шығыстар 
7460- Биологиялық активтердің әділетті құнының өзгеруінен болған шығыстар 
7470- Басқа да шығыстар 
7500-Тоқтатылған қызметпен байланысты шығыстар 
7510-Тоқтатылған қызметпен байланысты шығыстар 
7600-Ұйымдардың зиянындағы үлестік қатысу әдісі бойынша есепке 

алынған үлес 
7610- Қауымдасқан ұйымдардың зиянындағы үлес 
7620- Бірлескен ұйымдардың зиянындағы үлес 
7700- Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар 
7710- Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар 
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        8-БӨЛІМ. Өндірістік есеп шоттары 

8100-Негізгі өндіріс 
8110-Негізгі өндіріс  
8200-Меншікті өндірістің жартылай фабрикаттары 
8210-Меншікті өндірістің жартылай фабрикаттары 
8300-Көмекші өндірістер 
8310-Көмекші өндірістер 
8400-Үстеме шығыстар  
8410-Үстеме шығыстар    
                                      

Өз білімін тексеру сұрақтары: 
 
1. Бухгалтерлік шоттар дегеніміз не? 
2. Бухгалтерлік шоттың құрылымы қандай болуға тиісті? 
3. Сальдо деген не? 
4. Активті шоттың мәнін түсіндіріңіз. 
5. Пассивті шоттың мәнін түсіндіріңіз. 
6. Екі жақты жазу деген не? 
7. Шоттар корреспонденциясы деген не? 
8. Корреспонденцияланушы шоттар деп қандай шоттарды айтады? 
9. Қарапайым және күрделі шоттар корреспонденцияларының мәнін  

түсіндіріңіз. 
10. Синтетикалық шоттар деп қандай шоттарды айтады? 
11. Аналитикалық шоттар деп қандай шоттарды айтады? 
12. Синтетикалық және аналиткалық шоттар арасындағы өзара байланыстың 

мәнін түсіндіріңіз?  
13. Аралық шоттар деген не? 
14. Айналым ведомосы деген не?  
15. Бухгалтерлік шоттар қандай белгілері бойынша жіктеледі? 
16. Экономикалық мазмұны бойынша бухгалтерлік шоттар қандай топтарға 

жіктеледі? 
17. Пайдалану мақсаты мен құрылымы бойынша бухгалтерлік  шоттар қандай 

топтарға жіктеледі? 
18. Тұрақты (баланстық) шоттардың пайдалану мақсатын  түсіндіріңіз.  
19. Уақытша шоттардың пайдалану мақсатын түсіндіріңіз? 
20. Реттеуші шоттар не үшін пайдаланылады? 
21. Операциялық шоттарда ненің есебі жүргізіледі? 
22. Транзиттік шоттарда ненің есебі жүргізіледі? 
23. Бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары деген не? 
24. Бухгалтерлік есептің Типтік шоттар жоспары қандай бөлімдерден тұрады?  

 
102 

 



Өзіндік  жұмысты  орындау үшін  берілген  тапсырма: 
 

Берілген мәліметтердің негізінде: 
         -  Бухгалтерлік есеп шоттарын ашыңыз; 
          -  Шаруашылық операцияларын бухгалтерлік есеп шоттарында екі жақты  

жазу тәсілімен бейнелеңіз; 
         - Шоттардағы айналым сомалары мен ақырғы сальдоны (қалдықты) 

есептеңіз; 
         -  Синтетикалық шоттар бойынша айналым ведомосын құрыңыз; 
         - Ақырғы сальдолардың (қалдықтардың) негізінде бухгалтерлік баланс 

құрыңыз. 
 Тапсырманы орындау үшін берілген мәліметтер 

 
      

4.4  Кесте – «Жалынң өндірістік кооперативінің 20__ жылдың 1 сәуіріне 
құрылған бухгалтерлік балансы 

 
Активтер Сомасы,  

теңге 
Капитал және міндеттемелер Сомасы,  

теңге 
1 2 3 4 

Ұзақ мерзімді активтер: 
Негізгі құралдар: 
(бастапқы құнымен) 

 Капитал: 
 
Жарғылық капитал 

 
 

3000000 

А) Ғимараттар, машиналар 
мен жабдықтар 

1900000 Резервтік капитал 400000 

Б) Көлік құралдары 1550000 Есепті жылдың бөлінбеген таза 
пайдасы 

2000000 

Негізгі құралдардың тозуы 950000 Ұзақ мерзімді міндеттемелер: 
Қысқа мерзімді міндеттемелер: 

 

В) Негізгі құралдардың 
қалдық құны 

2500000 Қысқа мерзімді банк несиесі 2000000 

Қысқа мерзімді активтер:  Кредиторлық қарыздар, оның 
ішінде: 

 

Тауарлы-материалдық 
босалқылар, оның ішінде: 

 Бюджеттік қарыздар 940000 

А) Шикізаттар мен 
материалдар 

1800000 Еңбек ақы бойынша қарыз 1015000 

Б) Аяқталмаған өндіріс 900000 Басқадай кредиторлық қарыздар 60000 

В) Дайын өнім 400000   

Ақша қаражаттары:    

103 
 



А) Кассадағы нақты ақша 15000   

Б) Есеп айырысу 
шотындағы нақты ақша 

2800000   

Дебиторлық қарыздар: 

А) Сатып алушылардың 
қарыздары 

750000   

Б) Басқадай дебиторлық 
қарыздар 

250000   

Барлығы 9415000 Барлығы 9415000 

 
      4.5  Кесте – «Жалынң  өндірістік  кооперативінде  20__жылдың сәуір 

айында орындалған шаруашылық операциялары 
 

 Операциялардың мазмұны Сомасы, 
теңге 

Шот 
корреспонденциясы 

   Дебет Кредит 
1 2 3 4 5 
1 Кәсіпорын жұмыскерлеріне еңбек ақы төлеу 

үшін есеп айырысу шотынан кассаға нақты 
ақша алынды 

 
1015000 

  

2 Кәсіпорын жұмыскерлеріне кассадан еңбек 
ақы төленді 

 
985000 

  

3 Жабдықтаушылардан келіп түскен 
материалдар қоймаға кіріске алынды 

 
180000 

  

4 Шаруашылық қажеттіліктері үшін 
кәсіпорын қызметкерлеріне кәсіпорын 
кассасынан нақты ақша берілді 
 

 
 

9000 

  

5 Депоненттелген еңбек ақы сомасы кассадан 
есеп айырысу шотына қайтарылды 
 

30000   

6 Қоймадан өндіріске материалдар босатылды 
 

120000   

7 Сатып алушы кәсіпорынға дайын өнім 
жөнелтілді 

160000   

8 Бюджеттік қарыздар өтелді 860000   
9 Жинақтық зейнетақы қорына аударымдар 

жасалынды 
 

65000 
  

10 Есеп айырысу шотынан банк несиесі өтелді 
 

650000   

11 Негізгі құралдар бойынша тозу 
(амортизация) есептелді 

56000   

12 Өндіріс процессіне қатысқан 
жұмысшыларға еңбек ақы есептелді 

650000   
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13 Жұмысшылардың еңбек ақысынан табыс 
салығы ұсталынды 

32500   

14 Дайын өнім қоймаға кіріске алынды 965000   
15 Есеп айырысу шотына сатып өткізілген өнім 

үшін сатып алушылардан ақша келіп түсті 
 

 
640000 

  

16 Есеп айырысу шотынан 
жабдықтаушылардың қарыздары өтелді 
 

 
180000 

  

  
       
 
 
Тапсырманы орындау барысында синтетикалық шоттарды ашуды төмендегі 
нысан (үлгі)  бойынша жүзеге асырыңыздар. 
 

Дт                                                          Кт 
          С1 

 

 
            айналым             айналым 
 
         С2 
 

 
 Синтетикалық  есеп  шоттары  бойынша  айналым  ведомосын төмендегі 
кестеде (4.6.) келтірілген нысан бойынша құрыңыздар. 
      

4.6  Кесте - Синтетикалық есеп шоттары бойынша айналым  ведомосы 
 

Шоттың 
коды 
(номері) 

Синтетика-
лық шоттың 
атауы 

Бастапқы сальдо Айналым Ақырғы сальдо 
дебет кредит дебет кредит дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
Барлығы:       

 
      Синтетикалық шоттардың ақырғы сальдоларының (қалдықтарының) 
негізінде «Жалынң өндірістік кооперативінің 20__жылдың 1 мамырына 
бухгалтерлік балансын құру үшін 1-ші қосымшада келтірілген Бухгалтерлік 
баланстың нысанын (үлгісін) пайдаланыңыздар. 
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5.1 Есептік цикл 
 

Есептік процедура (accountіng system) шаруашылық операция-ларын 
талдаудан бастап шоттарды жабу мен қаржылық қорытынды есепті құруға 
дейінгі есеп процессі кезеңдерінің жүйесін (ретін) айқындайды. Ол процедура 
кейде есептік цикл деп аталады.  

Есептік цикл дегеніміз - қаржылық қорытынды есепті құруға алып барушы 
жүйелі кезеңдер (қадамдар) сериясы. Бұл цикл әрбір есептік  кезеңде (әдетте 
жылына бір рет) қайталанады.  

Есептік циклдың кезеңдері (қадамдары) және олардың мақсаты: 
1-ші кезең. Есепке тіркеу үшін операцияны немесе  
                 фактілерді айқындау 
                 Мақсаты: Негізінен операциялар немесе фактілер       
                 жөніндегі бастапқы құжаттар түріндегі  
                 ақпараттарды жинау 
2-ші кезең. Тиісті журналдарда шаруашылық фактілерін  
                 (операцияларын) тіркеу 

Мақсаты: Операциялардың кәсіпорынға тигізетін экономикалық 
әсерін айқындау және оларды хронологиялық тәртіппен 
шоттарға аударуға (жазуға) мүмкіндік беретін нысанда 
(журналға) жазу 

3-ші кезең. Журналдан Бас кітапқа (есеп регистрлеріне) көшіру  
Мақсаты: Ақпараттарды журналдан тиісті шоттар бойынша Бас 
кітапқа (есеп регистрлеріне) көшіру-ақпараттарды шоттарда 
сақтау тәсілі 

4-ші кезең.  Айналым ведомосын (тексеруші балансты) дайындау  
Мақсаты: Дебеттік және Кредиттік айналымдардың және 
бастапқы сальдолардың тепе-теңдігін тексеру үшін шоттардың 
ыңғайлы тізімін құру 
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5-ші кезең. Шаруашылық операцияларын тіркеу журналына  түзетуші  
(корректировкалаушы) жазуларды тіркеу 
Мақсаты: Есептеу, бағалау фактілерін және бастапқы 
құжаттарда жиі көрсетіле бермейтін басқа да фактілерді тіркеу 

6-ші кезең.  Түзетілген тексеруші (сынама) балансты дайындау 
Мақсаты: Шоттардың дебеті мен кредитінің жиынтық 
сомаларының теңдігін тексеру және қаржылық қорытынды 
есепті дайындауды жеңілдету 

7-ші кезең. Қаржылық қорытынды есепті дайындау 
Мақсаты: Бухгалтерлік балансты, қаржы-шаруашылық 
қызметінің нәтижесі жөніндегі қорытынды есепті және ақша 
қаражаттарының қозғалысы жөніндегі қорытынды есепті 
пайдалана отырып, шешім қабылдаушы сыртқы 
пайдаланушыларға талдап қорытындаланған қаржылық 
ақпараттарды тапсыру 

8-ші кезең.  Шаруашылық операцияларын тіркеу журналына (есеп 
регистрлеріне) шоттардың жабылуын тіркеу  Мақсаты: 
Уақытша шоттарды жабу және таза табыс сомасын бөлінбеген 
таза табыс (жабылмаған зиян) шотына аудару 

9-шы кезең. Шоттар жабылғаннан кейін қорытынды балансты 
дайындау 
Мақсаты: Шоттар жабылғаннан кейін дебет пен кредиттің 
теңдігін тексеру 

10-шы кезең. Бас кітапқа тұрақты шоттардың қалдықтарын жазу 
Осы айтылғандардың негізінде есептік циклды төмендегі сурет (5.1) 

арқылы бейнелеуге болады 
                                   

Есептік цикл 
 

 Ақпарттарды  
    Кіргізу 

Ақпараттарды  
өңдеу                                                              

             Ақпараттарды  
                шығару 

 
 
 
 
 
 

 
                                   Сурет  5.1- Есептік цикл 
 

 

Бас кітап 
(есеп 

регистр-
лері) 

Айналым 
ведомосы 
(сынама 
баланс) 

Қаржы-
лық 

қорытын-
ды есеп 

 
Бастапқы 
құжаттар 

Шаруашылық 
операцияла-
рын тіркеу 
журналы 
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Есептік циклдың алғашқы үш кезеңі (қадамы) орасан зор күш жігер мен 
уақытты талап етеді және олар бүкіл цикл бойында қажет болып табылады. 
Үшінші кезеңнің (ақпараттарды шоттарға көшіру) жиілігі опреациялардың 
көлеміне және табиғатына байланысты болады. 4-9 кезеңдер, әдетте, есепті 
жылдың аяғында жүзеге асырылады. Соңғы кезең - тұрақты шоттардың 
қалдықтарын Бас кітапқа тіркеу келесі есепті кезеңнің (жылдың) басында 
орындалады. 

 
5.2 Шаруашылық операцияларының өлшемімен  

байланысты мәселелер 
 

Шаруашылық операциялары бухгалтерлік есептің пәні, яғни, айналысатын 
мәселесі болып табылады. Ертеректе олар кәсіпорындардың қаржылық 
жағдайына әсер етуші шаруашылық қызметтің фактілері ретінде айқындалады.  
Өзінің  практикалық қызметі барысында бухгалтер  үш мәселені шешеуге тиісті: 

1) Теңестіру (идентификациялау) мәселесі (recognіtіon), яғни шаруашылық 
операциясының қашан жүзеге асырылғандыған анықтау;  

2) Бағалау мәселесі (valuatіon), яғни шаруашылық операциясы құнының 
қандай болатындығын анықтау;  

3) Жіктеу мәселесі (classіfіcatіon), яғни шаруашылық операциялары қалай 
жіктелуге тиісті екендігін анықтау. 

Қазіргі кездегі бухгалтерлік есептің барлық мәселелері дерлік осы үш 
проблемаға негізделеді. 

Теңестіру (идентификациялау) мәселесі. Бұл мәселеде негізінен 
шаруашылық операциясының қашан тіркелуге тиісті екендігі шешіледі. 
Мысалы, кәсіпорын кеңсе жиһазын жасауға тапсырыс берді, оны қабылдап 
алып төлем жасады. Төменде келтірілген іс-әрекеттердің қайсысы сауда 
операциясы ретінде тіркелуге тиісті деген сұрақ туындайды: 1) кәсіпорын 
қызметкері жабдықтау бөліміне тапсырыс жібереді; 2) жабдықтау бөлімі 
тапсырысты жабдықтаушыға жібереді; 3) жабдықтаушы тауарды (кеңсе 
жиһазын) жөнелтеді; 4) кәсіпорын кеңсе жиһазын қабылдайды; 5) кәсіпорынға 
жабдықтаушының шоты келіп түсті; 6) кәсіпорын жабдықтаушы шотына төлем 
жасады. 

Есепті кезеңдегі қаржылық нәтиженің шамасы осы сұрақтың жауабына 
байланысты болады.  Шаруашылық операциясы кәсіпорынға жабдықтаушының 
шоты келіп түскенде (5-ші іс-әрекет) немесе кәсіпорын жабдықтаушының шоты 
бойынша төлем жасағанда (6-шы іс-әрекет) тіркеледеі. Себебі бұл іс-әрекеттер 
затты иелену құқығының ауысуын көрсетеді. Шаруашылық операциясы 
тіркелуге тиісті алдын ала анықталған уақыт сәті теңестіру (инедтификация) 
нүктесі деп аталады. 
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Бағалау мәселесі – бухгалтерлік есептегі ең бір қарама-қайшы мәселе. 
Бухгалтерлік есептің көпшілік қабылдаған принциптеріне сәйкес кәсіпорынның 
барлық активтері, меншікті каиталы, міндеттемелері, табыстары мен 
шығыстары бастапқы құны, яғни нақты өзіндік құны бойынша көрсетледі. 
Өзіндік құн - шаруашылық операциясының  теңестіру (идентификациялау) 
нүктесіндегі бағасы. Бұл ережеге сәйкес бухгалтерлік есептің мақсаты 
шаруашылық операциясы орындалғаннан кейін өзгере алатын “құнды” анықтау 
емес, шаруашылық операциясы орындалған сәттегі өзіндік құнды немесе құнды 
анықтау. Мысалы, активтердің құны оларды кіріске алу сәтінде есепке алынады 
және олар сатылмайынша немесе жұмсалмайынша сол деңгейде сақталады. 
Мұндай тәжірибе құн принципі деп аталады. Мәселені мысал келтіре отырып 
қарастырайық: белгілі бір субъект өндірістік ғимаратты 150000 теңгеге сатып-
өткізбекші  делік, бұл ғимарат мүлік салығын төлеу үшін 850000 теңгеге 
бағалануы мүмкін, сондай-ақ өндірістік ғимарат 900000 теңгеге сақтандырылуы 
мүмкін. Келешек бір сатып алушы  бұл өндірісітік ғимаратты 1200000 теңгеге 
сатуды, ал екінші біреулері 1100000 теңгеге сатуды ұсынады. Бұл жерде 
тексерілуі мүмкін емес құнға қатысты әртүрлі субъективті ой-пікірлер айтылып 
отыр. Ақыр аяғында сатып-алушы мен сатушы өндірістік ғимаратты 1100000  
теңгеге бағалауға келісім жасайды. Барлық аталған сомалар әртүрлі бағалар 
ретінде танылады тек соңғысы ғана есепте көрсету үшін жеткілікті түрде 
сенімді баға болып табылады. Өндірістік ғимараттың нарықтағы құны жылдар 
ішінде өзгеруі мүмкін, бірақ сатып алушы кәсіпорынның бухгалтерлік 
жазуларында 1100000 теңге объект (өндірістік ғимарат) сатып-өткізілгенше 
қалады. Мұндай жағдайда бухгалтер жаңа шаруашылық операцияларын жаңа 
бағамен тіркейді және пайда (таза табыс) немесе зиян анықталады. 

Құн принципі тексерілу стандартына жауап береді. Құнды тексеруге 
болады, себебі ол баға жөнінде келісім жасайтын тәуелсіз сатып алушылар мен 
сатушылардың іс-әрекетінің нәтижесі болып табылады. 

Жіктеу - бұл, шаруашылық операцияларын шоттар жүйесіне жазу 
мәселесі. Шараушылық операциясын бейнелеу (жазу) үшін шоттарды таңдау 
кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесіне әсер етеді. Мысалы, майда құрал-
саймандарды сатып алудың қалай жіктелінетіндігі (жөндеу шығындары ретінде 
ме, әлде негізгі құрал-жабдықтарды сатып алу ретінде ме) таза табыстың 
шамасына әсерін тигізеді. Жіктеудің (классификациялаудың) өзі әрбір 
шаруашылық операциясының мәнін және оның кәсіпорын қызметінің 
нәтижесіне тигізетін әсерін дұрыс талдауға ғана емес, сонымен бірге шоттар 
жүйесінің (жоспарының) құрылымына да байланысты болады. 

 
5.3 Бухгалтерлік есептік цикл кезеңдерінің 

(қадамдарының) сипаттамасы  
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      Кіріспе  (бастапқы)  бухгалтерлік  баланс 
 

Кіріспе (бастапқы) бухгалтерлік баланс – кәсіпорында белгілі бір есепті 
кезең ішінде (жыл, тоқсан, ай) бухгалтерлік есепті жүргізудің бастамасы болып 
табылады. 

 Кіріспе (бастапқы) бухгалтерлік баланс жаңадан құрылған кәсіпорында 
оның жарғысы тіркелген күнге құрылады, ал жұмыс істеп тұрған кәсіпорында 
өткен есепті кезеңнің қорытындысы бойынша ағымдағы есепті кезеңнің бірінші 
күніне құрылады және сол есепті кезеңде бухгалтерлік есептік циклды жүзеге 
асыру үшін негіз болады. Мұндай баланс кәсіпорынның бастапқы қаржылық 
жағдайын анықтау, яғни оның активтері мен олардың құралу көздерінің 
(меншікті капитал мен міндеттемелер) нақты барын бухгалтерлік шоттарда 
көрсету үшін қажет. 

Кіріспе  бухгалтерлік баланстың баптары бойынша Бас кітапта ағымдағы 
бухгалтерлік есепті жүргізу үшін пайдаланылатын тиісті синтетикалық шоттар 
ашылады. 
       Төменде (5.1 кесте) ағымдағы есепті кезеңнің бірінші күніне (1-ші қаңтарға) 
құрылған кәсіпорынның кіріспе бухгалтерлік балансы қысқартылған нысанда 
келтірілді.  

 
5.1  Кесте - Кіріспе бухгалтерлік баланс  20_  жылғы 1-ші қаңтарға 

 
Активтер Сомасы  

(теңге) 
Меншікті капитал және 

міндеттемелер 
Сомасы  
(теңге) 

І. Ұзақ мерзімді активтер 
Материалдық емес активтер 
Негізгі құралдар 
 Инвестициялар 
Жиынтығы 

 
540000 
3516000 
180000 
4236000 

І. Капитал: 
 
Жарғылық капитал 
Бөлінбеген таза табыс 
Жиынтығы 

 
 

4800000 
580000 
5380000 

ІІ. Ағымдағы активтер 
Тауарлы-материалдық  
босалқылар: 
      Шикізаттар мен                            

 
 
 
 

ІІ. Ұзақ мерзімді 
міндеттемелер 
Ұзақ мерзімді банк несиесі 
Жиынтығы 

 
 

400000 
400000 
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      материалдар 
      Аяқталмаған өндіріс 
      Дайын өнім                            
Ақша қаражаттары: 
     Кассадағы нақты ақша 
     Есеп айырысу шотын-         
     дағы нақты ақша   
Дебиторлық борыштар: 
    Сатып алушылардың            
    борыштары 
    Басқадай дебиторлық  
    борыштар 
 Жиынтығы 

156000 
94000 
240000 

 
20000 

 
1560000 

 
 

54000 
 

40000 
2164000 

ІІІ. Ағымдағы міндет-темелер 
Қысқа мерзімді банк несиесі  
Кредиторлық борыштар: 
жабдықтаушыларға және      
мердігерлерге борыштар 
  еңбек ақы бойынша 
  борыштар 
  басқа да кредиторлық           
  борыштар 
 
 
  Жиынтығы 

 
300000 

 
 

180000 
 

50000 
 

90000 
 
 

620000 

  Баланс  6400000     Баланс  6400000 
 

Шаруашылық операцияларын тіркеу, талдау және оларды 
 бухгалтерлік есеп шоттарында бейнелеу 

 
Шаруашылық өмірдің фактілерін, яғни, операцияларды тіркеу үш кезеңде 

жүргізіледі: 1) бастапқы құжаттар бойынша талдау жасау; 2) шаруашылық 
операцияларын журналға жазу; 3)  шаруашылық операцияларын журналдан “Т” 
шоттарға (есеп регистрлеріне, Бас кітапқа) көшіру. 

Субъектінің қаржы-шаруашылық қызметінің кез келген фактісін тіркеу 
және оған талдау жасау үшін негіз болатын тек бастапқы құжаттар. Бастапқы 
құжат - қандай да бір іскерлік операцияны тіркеуші жеке құжат. Оған шот-
фактура, чектер, тапсырыстар, накладнойлар, квитанциялар және тағы басқалар 
жатады. Мысалы, кәсіпорын банктен 100000 теңге мөлшерінде қысқа мерзімді 
несие алды делік. Бұл операция бойынша талдау төмендегіше жасалады: 

1. Шаруашылық операциясының кәсіпорынның активтеріне, міндетте-
мелері мен меншікті капиталына тигізетін әсері талданады. Біздің мысалымызда 
келтірілген шаруашылық операциясының әсерінен активтер де, яғни 
кәсіпорынның есеп айырысу шотындағы нақты ақшасы да, міндеттемелер де, 
яғни банктің қысқа мерзімді несиесі бойынша кәсіпорынның міндеттемесі де 
көбейді. 

2. Екі жақты жазу ережесі (тәртібі) қолданылады. Екі жақты жазу 
тәртібінде кез келген шаруашылық операциясын бейнелеу үшін кем дегенде екі 
шоттың қатысуы талап етілетіндігі, яғни бір немесе  бірнеше дебеттелінетін 
шоттар және бір немесе бірнеше кредиттелінетін шоттар болуға тиісті екендігі 
пайымдалады. Шоттардың дебеті бойынша жазулардың жиынтығы олардың 
кредиті бойынша жазулардың жиынтығына тең болуға тиісті. 
           Активтер = Міндеттемелер + Капитал  
түріндегі баланстық тепе-теңдік туралы біле отырып, «егер дебет бойынша жазу 
активтерді көбейтетін болса, онда кредит бойынша міндеттемелерді немесе 
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меншікті капиталды көбейтетін жазулар болуға тиістің - деп тұжырым жасауға 
болады. Ол ережелерді төмендегі сызба арқылы көрсетсек: 
 
 
    Активтер                    Міндеттемелер                           Капитал 
  дебет-   кредит-      =       дебет-     кредит-       +          дебет-     кредит- 
 
  көбеюі  азаюы                азаюы      көбеюі                   азаюы      көбеюі 
 
  
Одан туындайтыны: 
а) Активтердің көбеюі актвитер шотының дебетіне жазылады;  
    Активтердің азаюы активтер шоттарының кредитіне жазылады; 
ә) Міндеттемелер мен меншікті капиталдың көбеюі пассивті шоттардың 
(міндеттемелер мен меншікті капитал шоттарының) кредитіне жазылады; 
Міндеттемелер мен меншікті капиталдың азаюы пассивті шоттардың 
(міндеттемелер және меншікті капитал шоттарының) дебетіне жазылады. Біздің 
мысалымыздағы активтің көбеюі активті шоттың дебетіне, ал міндеттемелердің 
көбеюі пассивті шоттың кредитіне жазылады.  

3. Шаруашылық операциясының сомасын шоттарға жазу орындалады. 
Шаруашылық  өмірдің фактілерін (операцияларды) тіркеу тәртібі бойынша есеп 
айырысу шотына қабылданған 100000 теңге қысқа мерзімді банк несиесі “Есеп 
айырысу шотындағы нақты ақша” шотының дебетіне және  “Қысқа мерзімді 
банк несиесі” шотының кредитіне жазылады. 

 
 
 
          Есеп айырысу                                                               Қысқа мерзімді  
     шотындағы нақты ақша                                                        банк несиесі 

    Дебет                                        Кредит                         Дебет                            Кредит 
 
    100000                                                         100000 

 
 
Шаруашылық операциясын шоттарға жазудың басқадай нысаны 

төмендегіше болуы мүмкін: 
                                                           Дебет                 Кредит 

Есеп айырысу шотындағы  нақты ақша             100000              
                 Қысқа мерзімді банк несиесі                               100000 
 
Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыру барысында 

орындалған шаруашылық операцияларына бастапқы құжаттардың негізінде 
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талдау жасалынғаннан кейін олар Шаруашылық операцияларын тіркеу 
журналына (Бас журнал) немесе “Т” шоттарға (Бас кітапқа, ағымдағы есеп 
регистрлеріне, яғни журнал-ордерлерге, ведомостарға, машинограммаларға, 
т.б.) жазылады. “Т” шоттар бойынша ашылған ағымдағы есеп регистрлеріне 
(журнал-ордерлерге, ведомостарға т.б.)  Бас кітапқа экономикалық мазмұны 
бойынша біртекті операциялар тіркеледі (жүйеленеді). 

Шаруашылық операциялары “Т” шоттарға тікелей жазылуы (тіркелуі) 
мүмкін. Алайда, мұндай жағдайда, әр түрлі шоттарға жазылған шаруашылық 
операцияларына талдау жасаған кезде, тіркеу барысында орын алған қателерді 
түзету кезінде қиындықтар туындайды. Сондықтан шаруашылық өмірдің 
барлық фактілерін (операцияларды)  олардың орындалу мерзіміне байланысты 
немесе  құжаттардың келіп түсуіне қарай хронологиялық тәртіппен күнделікті 
Шаруашылық операцияларын тіркеу журналына жазып отыру қажет. Бұл 
журналда щаруашылық операциясының орындалған мерзімі, операцияны 
тіркеуге негіз болған құжаттың номері, шаруашылық операциясының мазмұны, 
сомасы және корреспонденцияланушы шоттар көрсетіледі (корреспонденция-
ланушы шоттардың номері жазылады). 

Мысалы, кәсіпорында қаңтар айының ішінде төмендегі операциялар 
орындалды делік: 
1) 5 қаңтарда кәсіпорын жұмыскерлеріне еңбек ақы төлеу үшін есеп айырысу 
шотынан кассаға нақты ақша алынды- 50000 теңге; 
2) 6 қаңтарда кәсіпорын жұмыскелеріне кассадан еңбек ақы төленді - 50000 
теңге; 
3) 7 қаңтарда басқа кәсіпорыннан тегін (ақысыз) алынған негізгі құрал кіріске 
алынды – 80000 теңге; 
4) 10 қаңтарда жабдықтаушылардан келіп түскен шикізаттар қоймаға кіріске 
алынды- 90000 теңге; 
5) 12 қаңтарда банктің қысқа мерзімді несиесі есеп айырысу шотына 
қабылданды – 100000 теңге; 
6) 20 қаңтарда сатып алушы кәсіпорынға дайын өнім жөнелтілді – 160000 теңге; 
7) 25 қаңтарда есеп айырысу шотынан жабдықтаушының қарызы өтелді – 60000 
теңге; 
8) 27 қаңтарда қоймадан өндіріске шикізаттар босатылды – 70000 теңге; 
9) 28 қаңтарда есеп айырысу шотына сатып өткізілген өнім үшін сатып 
алушылардың төлемі қабылданды – 190000 теңге; 
10) 30 қаңтарда негізгі өндіріс жұмысшыларына еңбек ақы есептелді – 80000 
теңге. 

Төменде осы қаңтар айында кәсіпорында орындалған операциялар 
жазылған Шаруашылық операцияларын тіркеу журналы келтірілді (5.2 кесте).  
 
5.2 Кесте-Шаруашылық операцияларын тіркеу журналы қаңтар 20_ жыл 
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№ Мер-

зімі  
Шаруашылық операцияларының 

мазмұны 
Сомасы, 
теңгемен 

Корреспонденцияланушы шоттар 
Дебет  Кредит  

1 05.01 Жұмыскерлерге еңбек ақы төлеу үшін 
есеп айырысу шотынан кассаға ақша 
алынды 

50000 Кассадағы нақты ақша Есеп айырысу 
шотындағы нақты 
ақша 

2 06.01 Кассадан жұмыскерлерге еңбек ақы 
төленді 

50000 Персоналмен еңбек 
ақы бойынша есеп 

айырысу 

Кассадағы нақты 
ақша 

3 07.01 Басқа кәсіпорыннан тегін (ақысыз) 
алынған компьютер кіріске алынды 

80000 Негізгі құралдар Негізгі емес 
қызметтен 
алынған басқадай 
табыстар 

4 10.01 Жабдықтаушылардан келіп түскен 
шикізаттар қоймаға кіріске алынды 

90000 Шикізаттар мен 
материалдар 

Жабдықтаушылар 
және 

мердігерлермен 
есеп айырысу 

5 12.01 Банктің қысқа мерзімді несиесі есеп 
айырысу шотына қабылданды 

100000 Есеп айырысу 
шотындағы нақты 

ақша 

қысқа мерзімді 
банк несиесі 

6 20.01 Сатып алушы кәсіпорынға дайын өнім 
жөнелтілді: 
а) сатып-өткізілген дайын өнімнің 
өзіндік құнына 
 
ә) сатып өткізілген дайын өнім үшін 
есептелінген табыс сомасына 

 
 
 

120000 
 
 

160000 

 
 

Сатып-өткізілген 
дайын өнімнің өзіндік 

құны 
 

Сатып алушылардың 
борыштары 

 
 
 

Дайын өнім 
 
 

Дайын өнімді 
сатып-өткізуден 

түскен табыс 
7 25.01 Есеп айырысу шотынан 

жабдықтаушының қарызы өтелді 
60000 Жабдықтаушылар 

және мердігерлермен 
есеп айырысу 

Есеп айырысу 
шотындағы нақты 

ақша 
8 27.01 Қоймадан өндіріске шикізаттар 

босатылды 
70000 Негізгі өндіріс Шикізаттар мен 

материалдар 
9 28.01 Есеп айырысу шотына сатып-өткізілген 

өнім үшін сатып алушылардың төлемі 
қабылданды 

190000 Есеп айырысу 
шотындағы нақты 

ақша 

Сатып 
алушылардың 

борыштары 
10 30.01 Негізгі өндіріс жұмысшыларына еңбек 

ақы есептелді 
80000 Негізгі өндіріс Еңбек ақы 

бойынша есеп 
айырысу 

Отандық тәжірибеде Шаруашылық операцияларын тіркеу журналы есепті 
кезең ішінде орындалған операциялардың шоттарда толық көрсетілуін және 
құжаттардың сақталуын қамтамасыз етеді. 

Шаруашылық өмірдің фактілерін тіркеудің келесі кезеңінде Шаруашылық 
операцияларын тіркеу журналына жазылған операциялар “Т” шоттарға 
көшіріледі, яғни экономикалық мазмұны жағынан біртекті объектілер бойынша 
жүйеленіп топтастырылады. 

Төменде кіріспе баланстың баптары бойынша қаңтар айының басында Бас 
кітапта ашылған шоттарға ай ішінде орындалған операцияларды көшіру 
жүзеге асырылады. 

 
       Материалдық емес                                                     Негізгі құралдар 
Дт        активтер         Кт                                              Дт                               Кт 
       С1 –540000                                                            С1 –3516000 
            -                    -                                                    3) 80000               - 
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   Айналым -         Айналым -                             Айналым 80000         Айналым - 
       С2 –540000                                                            С2 –3596000 
 
         Шикізаттар мен                                       
 Дт      материалдар    Кт                                               Дт    Инвестициялар   Кт 
        С1 –156000                                                            С1 –180000 
         4) 90000             8) 70000                                                -                     - 
   Айналым: 90000  Айналым: 70000                            Айналым -     Айналым - 
        С2 –176000                                                             С2 –180000 
 
          Дт        Негізі өндіріс         Кт                                        Дт       Дайын өнім    Кт 
    С1 –94000                                                                    С1 –240000 
     8) 70000                                                                      6) 120000 
     10) 80000 
Айналым:150000    Айналым -                           Айналым -         Айналым -120000 
  С2 –244000                                                                     С2 –120000 
 
      Кассадағы нақты                                                     Есеп айырысу шотындағы 
         Дт      ақша                    Кт                               Дт            нақты ақша             Кт 
          С1 –20000                                                              С1 –1560000 
          1) 50000             2) 50000                                     5) 100000         1) 50000 
                                                                                         9) 190000        7) 60000  
  Айналым: 50000  Айналым: 50000                   Айналым:290000   Айналым:110000 
        С2 –20000                                                                                                                 
                                                                                С2 –1740000 
   
 Сатып алушылардың                                                 Басқадай дебиторлық 
 Дт      борыштары          Кт                                        Дт         борыштар        Кт 
       С1 –54000                                                                С1 –40000 
       6) 160000             9) 190000                                            -                     - 
 Айналым:160000  Айналым:190000                         Айналым -     Айналым - 
         С2 –24000                                                              С2 –40000 
                                                                                               Бөлінбеген таза табыс 
 Дт   Жарғылық капитал   Кт                        Дт                     (жабылмаған зиян)    Кт  
                                  С1 –4800000                                                           С1 –580000               
 
          Айналым -       Айналым -                                   Айналым -       Айналым - 
                                  С2 –4800000                                                           С2 –580000 
 
         Ұзақ мерзімді банк                                                   Қысқа мерзімді банк 
      Дт        несиесі               Кт                                        Дт         несиесі          Кт 
                                   С1 –400000                                                           С1 –300000 
                          -          -                                                                -         5) 100000 
          Айналым -       Айналым -                                 Айналым -       Айналым:100000 
                                   С2 –400000                                                            С2 –400000 
  
          Жабдықтаушылар және  
                 мердігерлермен   
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   Дт         есеп айырысу       Кт                                       Персоналмен еңбек ақы  
                                                                                     Дт  бойынша есеп айырысу Кт 
                                  С1 –180000                                                             С1 –50000 
                7) 60000    4) 90000                                              2) 50000    10) 80000 
   Айналым:60000   Айналым:90000                     Айналым:50000   Айналым: 80000 
                                  С2 –210000                                                            С2 –80000 
 

             
                  
                Басқа да кредиторлық  
                        борыштар                                                             Дайын өнімді сатып-өткізуден                                                                                          
       Дт                                          Кт                                      Дт                түскен табыс                  Кт 
                                                                                
                                       С1-90000                                                          –         С1–                               

                                                                                                                6) 160000     
              Айналым -       Айналым -                                     Айналым –         Айналым: 160000 
 
                                       С2-90000                                                                     С2-160000 
                                                                       
 
                  
                  
                  Негізгі емес қызметтен                                          Сатып-өткізілген дайын    
              алынған басқадай табыстар                                         өнімнің өзіндік құны 
           Дт                                            Кт                                   Дт                                     Кт 
                                       С1-                                                              С1- 
                                       3) 80000                                                6) 120000               - 
 
              Айналым -       Айналым: 80000                      Айналым: 120000   Айналым -  
                           
                                       С2- 80000                                               С2-120000 
 
 

Шаруашылық операцияларын «Тң шоттарға жазуды біз шот схемаларын 
пайдалана отырып орындадық, ал іс-тәжірибеде (практикада) шоттар әдетте Бас 
кітапта, ағымдағы есеп регистрлерінде (журнал-ордерлерде, ведомостарда және 
т.б.) ашылады.  

Бас кітапта есепті кезең (жыл) ішінде пайдаланылатын синтетикалық 
шоттардың әрқайсысы жеке бетте ашылады. Онда шоттың атауы немесе номері 
көрсетіліп, сол шот бойынша ай сайын (жыл бойына) бастапқы сальдо, дебеттік 
және кредиттік айналым сомалары мен ақырғы сальдо жазылады. Шоттың 
дебеті бойынша операциялардың сомалары корреспонденцияланушы 
(кредиттелінуші) шоттар арқылы көшіріледі, ал кредиті бойынша айналым бір 
ғана (жалпы) сомамен көрсетіледі. Төменде (5.3 кесте) отандық тәжірибеде 
пайдаланылып жүрген Бас кітаптың нысаны (үлгісі) келтірілді.   
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5.3 Кесте   -    БАС   КІТАП 
 

Шот Есеп айырысу шотындағы нақты ақша 
Шоттың атауы (номері) 

 
 
 

Айлар 

      Шоттың дебеті бойынша айналым Шоттың 
кредиті 
бойынша 
айналым  

         Сальдо 
1210 шоттың 
кредитінен 
№11 жур-
нал-ордері 
бойынша  

3010 шоттың 
кредитінен 
№4 журнал-
ордері 
бойынша  

және 
т.б. 

Шоттың 
дебеті 
бойынша 
жиынтық 

 
 
Дебет  

 
 
Кредит 

1.01.20_ж.  
сальдо 
  

 
_ 
 

 
_ 
 

 
_ 
 

 
_ 
 

 
_ 
 

 
1560000 

 

 
_ 
 

Қаңтар 
 
және т.б. 
айлар 
 

190000 100000 _ 290000 110000 1740000 _ 

 
Шаруашылық операцияларын тіркеу журналындағы операцияларды «Тң 

шоттарда жүйелеу ағымдағы есеп регистрлерінде де жүзеге асырылады. Ол 
үшін тиісті шоттар бойынша ашылған синтетикалық немесе аналитикалық есеп 
регистрлері пайдаланылады. Мысалы, «Кассадағы нақты ақшаң шотының 
кредиті бойынша операциялар № 1 журнал-ордерінде, ал дебеті бойынша 
операциялар сол журнал-ордерге көмекші ведомоста жүйеленеді. 

Шаруашылық операцияларын тіркеу журналындағы бухгалтерлік 
жазуларды Бас кітапқа немесе ағымдағы есеп регистрлеріне көшіру процесі 
тарату (разноска) деп аталады.  

Бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың жетілдірілуіне және оның 
прогрессивті (алдыңғы қатарлы) нысандарының (журнал-ордерлік, 
автоматтандырылған) енгізілуіне байланысты отандық тәжірибеде шаруашылық 
операцияларын шоттарға жазудың хронологиялық тәртібі мен жүйелі 
топтастыру үйлестірілген. 

 
Айналым ведомосы (тексеруші баланс) – бухгалтерлік 

процедуралардың бақылаушы құралы 
 

Бас кітапта ашылған «Тң шоттардағы жазуларды қорытындылау және 
олардың дұрыстығын тексеру – есепті кезеңнің (айдың) аяғында құрылатын 
арнайы кестеде, яғни айналым ведомосында жүзеге асырылады. 

Синтетикалық және аналитикалық шоттар бойынша айналым 
ведомостарының құрылымы мен мазмұны және олардың пайдаланылу мақсаты 
оқулықтың алдыңғы тарауында (4.4.) егжей-тегжейлі қарастырылды. Сондықтан 
бұл жерде айналым ведомосы бухгалтерлік есептік циклдың негізгі кезеңдерінің 
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бірі, яғни шоттардағы жазулардың дұрыстығына тексеру жүргізу процедурасы 
ретінде сипатталады.  

Айналым ведомосын құру үшін есепті кезең (ай, жыл) ішінде 
пайдаланылған барлық шоттардың тізімі жасалынады. 

Төменде қаңтар айының басында Бас кітапта кіріспе  баланстың баптары 
бойынша ашылып, сол айда орындалған шаруашылық операциялары жазылған 
шоттар бойынша құрылған Айналым ведомосы келтірілді (5.4 кесте ). 
        Айналым ведомосын құру – шоттардағы бухгалтерлік жазулардың 
дұрыстығына бақылау жасауды қамтамасыз етеді. 

Жоғарыда келтірілген айналым ведомосындағы үш жұп бағаналардың 
жиынтық сомаларының тепе-теңдігі толығымен шаруашылық операцияла-
рының шоттарда екі жақты бейнеленуінен туындайды және сонымен 
түсіндіріледі. Айналым ведомосында аталған тепе-теңдіктердің бұзылуы шоттар 
бойынша жазуларда жіберілген қателіктердің куәсі болып табылады. Ал ол 
қателіктердің туындау себебі шаруашылық операцияларын шоттарда екі жақты 
бейнелеудің бұзылуынан болады. 

Сонымен, айналым ведомосы – шоттардың дебеттік және кредиттік 
айналымдарының, бастапқы және ақырғы сальдоларының тепе-теңдігін 
тексеруші негізгі құрал болып табылады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4  Кесте – Айналым  ведомосы  20_ ж. қаңтар айы 
                                                                                                                                  (теңге) 

Рет-
тік 
но-
мері 

Шоттардың атауы 01.01.20_ ж. сальдо  қаңтар айындағы 
айналым сомасы 

01.02.20_ ж. сальдо  

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Материалдық емес 

активтер 
540000 - - - 540000 - 

2 Негізгі құралдар 3516000 - 80000 - 3596000 - 
3 Шикізаттар мен 

материалдар 
156000 - 90000 70000 176000 - 

4 Инвестициялар 180000 - - - 180000 - 
5 Негізгі өндіріс 94000 - 150000 - 244000 - 
6 Дайын өнім 240000 - - 120000 120000 - 
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7 Кассадағы нақты 
ақша 

20000 - 50000 50000 20000 - 

8 
 
 
 

Есеп айырысу 
шотындағы нақты 
ақша 

1560000 - 290000 110000 1740000 - 

9 Сатып алушы-
лардың борыштары 

54000 - 160000 190000 24000 - 

10 Басқадай 
дебиторлық 
борыштар 

40000 - - - 40000 - 

11 Жарғылық капитал - 4800000 - - - 4800000 
12 Бөлінбеген таза та-

быс (жабылмаған 
зиян) 

- 580000 - - - 580000 

13 Ұзақ мерзімді банк 
несиесі 

- 400000 - - - 400000 

14 Қысқа мерзімді 
банк несиесі 

- 300000 - 100000 - 400000 

15 Жабдықтаушылар 
және мердігерлер-
мен есеп айырысу 

- 180000 60000 90000 - 210000 

16 Персоналмен еңбек 
ақы бойынша есеп 
айырысу 

- 50000 50000 80000 - 80000 

17 Басқадай 
кредиторлық 
борыштар 

- 90000 - - - 90000 

18 Дайын өнімді сатып 
өткізу-ден түскен 
табыс 

- - - 160000 - 160000 

19 Негізгі емес 
қызметтен алынған 
басқадай табыстар 

- - - 80000 - 80000 

20 Сатып-өткізілген 
дайын өнімнің 
өзіндік құны 

- - 120000 - 120000 - 

  
Жиынтығы: 

 
6400000 

 
6400000 

 
1050000 

 
1050000 

 
6800000 

 
6800000 

 
Халықаралық тәжірибеде Бас кітаптың шоттары бойынша дебеттік және 

кредиттік сальдолардың тепе-теңдігі тексеруші баланстың көмегімен 
тексеріледі. Төмендегі кестеде (5.5.) жарнама агенттігінің тексеруші балансы 
келтірілді. 

 
5.5  Кесте - Тексеруші баланс 20 _ж. 31 қаңтар 

 
(АҚШ долларымен) 

Шоттар Сальдо 

Дебет Кредит 
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Касса 1600  
Алынуға тиісті борыштар 2500  
Әрлеу жұмыстарына арналған материалдар 1900  
Кеңсе тауарлары 1000  
Алдын-ала төленген жалдық төлем 1000  
Алдын-ала төленген сақтандыру жарнасы 600  
Әрлеу жұмыстарына арналған құрал-жабдықтар 5300  
Офистік құрал-жабдықтар 3400  
Төленуге тиісті шоттар  2100 
Әрлеу жұмыстары үшін алынған аванс  1200 
Кәсіпорынның капиталы  11000 
Жарнама жасаудан алынған табыс  4750 
Қызметкерлерге еңбек ақы төлеу бойынша шығындар 1500  
Коммуналдық қызмет үшін төлемдер 160  
Телефон қызметі үшін төлемдер 90  
Жиынтығы: 19050 19050 

 
Тексеруші балансты құру төмендегі кезеңдерден тұрады: 
1. Бас кітаптың әрбір шоты бойынша сальдо анықталады. 
2. Әрбір сальдо «Дебетң немесе «Кредитң бағанасына көшіріледі. Шоттар 

баланста өздерінің Бас кітапта орналасу тәртібі бойынша тізіліп 
көрсетіледі.  

3. Әрбір бағананың жиынтығы салыстырылады.  
Тексеруші баланстың мәні оның барлық шоттар бойынша дебеттік және 

кредиттік сальдолардың тепе-теңдігін, Бас кітапта баланстық теңдіктің бар 
екендігін анықтауға мүмкіндік беретіндігінде болып табылады. Егер ондай тепе-
теңдік жоқ болса, онда ол төмендегі қателіктердің салдарынан болады: 

1) Кредиттің орнына дебет жазылған немесе керісінше; 
2) Шоттың сальдосы дұрыс анықталмаған; 
3) Сальдоны шоттан тексеруші балансқа көшіру кезінде қате жіберілген; 
4) Тексеруші баланстың жиынтығы дұрыс шығарылмаған. 

Уақытша шоттардың жабылуы. Қорытынды бухгалтерлік жазулар 
Есепті кезеңнің аяғында журналда немесе есеп регистрлерінде қорытынды 

жазуларды орындау екі мақсатты көздейді. Бірінші мақсат есепті кезеңнің 
аяғында табыстар мен шығыстар шоттарын жабу (ол шоттардың сальдоларын 
есептен шығару) арқылы қорытынды жазулар келесі есепті кезең үшін негіз 
жасайтындығына байланысты. Қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижесі 
жөніндегі қорытынды есепте таза табыс, сонымен бірге белгілі бір есепті 
кезеңдегі (циклдағы) кәсіпорынның табыстары мен шығыстары 
көрсетілетіндіктен мұндай операциялар қажет. Сондықтан табыстар мен 
шығыстардың шоттары жабылуға және келесі есепті кезеңнің басында ол 
шоттарда сальдо қалмау үшін олардың сальдолары есептен шығарылуға тиісті. 
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Қорытынды жазулардың екінші мақсаты есепті кезеңдегі табыстардың 
жиынтық сомасын есептеу қажеттілігімен байланысты. Барлық табыстар мен 
шығыстар шоттарының сальдолары есепті кезеңнің аяғында «Жиынтық табыс 
(зиян)ң деп аталатын уақытша шотқа көшіріледі. Аталмыш шот барлық 
табыстар мен шығыстардың жиынтығын таза табыс немесе зиян түрінде 
анықтауға мүмкіндік береді. Ол процедура былайша жүзеге асырылады: 
«Жиынтық табыс (зиян)ң шотының дебетіне есепті кезең ішінде пайдаланылған 
барлық шығыстар шоттарының сальдолары, ал кредитіне барлық табыстар 
шоттарының сальдолары көшіріледі. Содан соң шоттың дебеттік және кредиттік 
айналым сомалары салыстырылады. Егер кредиттік айналым сомасы дебеттік 
айналым сомасынан артық болса, онда айырма сомасы, яғни кредиттік сальдо 
таза табысты көрсетеді, ал егер керісінше болса, онда дебеттік сальдо зиянның 
сомасын айқындайды. 

Бұл шоттың сальдосы (дебеттік немесе кредиттік) «Есепті жылдың 
бөлінбеген табысы (жабылмаған зияны)ң шотына көшіріледі. Яғни, ол тек 
уақытша шоттарды жабу процедуралары барысында ғана қолданылады және 
қаржылық қорытынды есепке еш уақытта енгізілмейді. Бұл шоттар 
кәсіпорынның меншікті капиталының көбеюіне және азаюына бақылау жасау 
үшін пайдаланылады.  

Сондай-ақ, отандық тәжірибеде өндірістік есеп шоттары да (егер 
аяқталмаған өндіріс болса) уақытша шоттар болып табылады (оқулықтың 4.5. 
тарауында қарастырылды), яғни олар да қаржылық қорытынды есепке 
енгізілмейді. Себебі кәсіпорынның қаржылық қорытынды есебін құруға негіз 
болатын қаржы бухгалтериясының шоттары. Сондықтан есепті кезеңнің 
аяғында басқару бухгалтериясы (өндірістік есеп) шоттарының сальдосы 
(аяқталмаған өндіріс шығындарының сомасы) қаржы бухгалтериясының 
«Аяқталмаған өндірісң шоттарына көшіріледі. Келесі есепті кезеңнің басында 
сальдосы қорытынды балансқа жазылғаннан кейін от шоттардың мәліметтері 
(сальдо) өндірістік есеп шоттарына қайта көшіріледі. 

Төменде есепті кезеңнің басында Бас кітапта ашылып, сол есепті кезеңде 
орындалған шаруашылық операциялары тіркелген уақытша шоттарды есепті 
кезеңнің аяғында жабу бойынша қорытынды жазулар орындалды: 
1) Дайын өнімді сатып-өткізуден түскен табыс шоты жабылды – 160000 теңге:         

Дебет          Кредит 
Дайын өнімді сатып-өткізуден түскен табыс                                              160000 
                    Жиынтық табыс (зиян)                                                                                      160000 
 
2) Негізгі емес қызметтен алынған басқадай табыстар шоты жабылды –80000 
теңге:   

 Дебет          Кредит 
Негізгі емес қызметтен алынған басқадай табыстар                                  80000  
                          Жиынтық табыс (зиян)                                                                                    80000  
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3) Сатып-өткізілген дайын өнімнің өзіндік құны шоты жабылды – 120000 теңге: 

 Дебет          Кредит 
Жиынтық табыс (зиян)                                                                                    120000  
              Сатып-өткізілген дайын өнімнің өзіндік құны                                                       120000  
 
4) Жиынтық табыс (зиян) шоты жабылды – 120000 теңге: 

 Дебет          Кредит 
Жиынтық табыс (зиян)                                                                                    120000  
    Есепті жылдың бөлінбеген табысы (жабылмаған зияны)                                             120000 
 
5) Негізгі өндіріс шоты жабылды – 244000 теңге: 

 Дебет          Кредит 
       Аяқталмаған өндіріс                                                                                   244000  
               Негізгі өндіріс                                                                                                             244000 
 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметінің қаржылық нәтижесін (таза 
табысты) анықтауды «Жиынтық табыс (зиян)ң шотының схемасын пайдалана 
отырып қарастырайық: 

                     Жиынтық табыс (зиян) 
   Дебет                                                                                         Кредит    

           Сатып-өткізілген дайын                                                                       Дайын өнімді сатып-өткізуден 
                   өнімнің өзіндік құны                                                                                        түскен табыс 
Дт                                                      Кт                               Дт                                                   Кт 
                                  (3) 120000                                                    160000 (1) 
 
                                                                                                          Негізгі емес қызметтен 
                                                                                                                                   алынған басқадай табыс 
                                                                                                Дт                                             Кт 
                                                                                                          80000 (2) 
                                                                       
 
               Айналым:120000                                                                  Айналым: 240000  
 
                                                                        
                                                                                                                С2   -  120000 
 

Есепті жылдың бөлінбеген табысы (жабылмаған зияны) шоты бойынша 
ақырғы сальдоны анықтайық: 

       
Есепті жылдың бөлінбеген 

табысы (жабылмаған зияны) 
                   Дебет                                                                               Кредит 
                                          С1- 580000 
                     
                                                                                                          Жиынтық табыс 
                                                                                                                                               (зиян) 
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                                                                                           Дт                                                    Кт 
                                                                                                  120000 (4) 
 
 
            Айналым:     -                                                                      Айналым: 120000 
 
                                                                                С2 - 700000 
 
 
           «Аяқталмаған өндірісң  шоты бойынша ақырғы сальдо сомасы: 

 
Аяқталмаған негізгі өндіріс 

 
                            Дебет                                                        Кредит 
                     Негізгі өндіріс 
   Дт                                          Кт 
                                      (5) 244000 
 
         
         Айналым: 244000                                                              Айналым – 
               С2 -   244000 
        
  
 Уақытша шоттарды жабу бойынша қорытынды жазулар орындалып 
біткеннен кейін Бас кітаптың шоттары бойынша сальдолық (тексеруші) 
балансты құру арқылы барлық уақытша шоттардағы нөлдік сальдоның барын 
және шоттардың дебеті мен кредиті бойынша жиынтық сомалардың тепе-
теңдігін тағы да бір рет тексеріп алу қажет. Барлық уақытша шоттар 
жабылғандықтан, сальдолық (тексеруші) баланста тек тұрақты (баланстық) 
шоттар көрсетілетіндігін айта кету керек. 

Тұрақты (баланстық) шоттар көбінесе есепті кезеңнің басында сальдомен 
ашылады, есепті кезең ішінде оларда айналым (дебеттік және кредиттік) 
көрсетіліп, ақырға сальдолары келесі есепті кезеңге көшіріледі.  

Төменде (5.6 кесте) есепті кезеңнің (жылдың) аяғында Бас кітаптағы 
тұрақты (баланстық) шоттар бойынша құрылған сальдолық (тексеруші) 
баланс келтірілді. 

 
5.6  Кесте -  Сальдолық (тексеруші) баланс 20_ ж. 31 желтоқсан 

(теңге) 
Реттік 
нөмері 

 
Шоттардың атаулары 

Сальдо  
 

Дебет Кредит 
1 Материалдық емес активтер 540000 - 
2 Негізгі құралдар 3596000 - 

124 
 



3 Шикізаттар мен материалдар 176000 - 
4 Инвестициялар 180000 - 
5 Аяқталмаған өндіріс 244000 - 
6 Дайын өнім 120000 - 
7 Кассадағы нақты ақша 20000 - 
8 Есеп айырысу шотындағы нақты ақша 1740000 - 
9 Сатып алушылардың борыштары 24000 - 
10 Басқадай дебиторлық борыштар 40000 - 
11 Жарғылық капитал - 4800000 
12 Бөлінбеген таза табыс (жабылмаған зиян) - 700000 
13 Ұзақ мерзімді банк несиесі - 400000 
14 Қысқа мерзімді банк несиесі - 400000 
15 Жабдықтаушылар және мердігерлермен есеп 

айырысу 
- 210000 

16 Персоналмен еңбек ақы бойынша есеп айырысу - 80000 
17 Басқадай кредиторлық борыштар - 90000 
 Жиынтығы: 6680000 6680000 

 
Қорытынды  баланс 

 
Бухгалтерлік есептік циклдың соңғы кезеңінде (сатысында) Бас кітаптағы 

тұрақты (баланстық) шоттардың сальдолары бойынша қорытынды баланс 
құрылады. 

Қорытынды баланс есеп беру мерзіміндегі кәсіпорынның қаржылық 
жағдайы туралы ақпараттар көзі болып табылады. Ол есепті кезеңнің (жылдың) 
аяғында уақытша шоттарды жабу бойынша қорытынды жазулар орындалып 
біткеннен кейін және кәсіпорынның мүліктері мен қаржылық міндеттемелеріне 
түгелдеу жүргізіліп болғаннан кейін есепті жылдан кейінгі жылдың бірінші 
күніне құрылады.  Төменде (5.7. кесте) есепті кезеңнің аяғында кәсіпорынның 
сальдолық (тексеруші) балансының негізінде құрылған қорытынды баланс 
келтірілді.  

 
 

5.7  Кесте -  Қорытынды баланс 20_ ж. 1 қаңтар 
 

Активтер Сомасы, 
теңге 

Меншікті капитал және 
міндеттемелер 

Сомасы, 
теңге 

1 2 3 4 
І.Ұзақ мерзімді  активтер:  ІІ.Меншікті капитал:  
Материалдық емес активтер 540000 Жарғылық капитал 4800000 
Негізгі құралдар 3596000 Бөлінбеген таза табыс 

(жабылмаған зиян) 
 

700000 Инвестициялар 180000 
Жиынтығы: 4316000 Жиынтығы: 5500000 
ІІ.Ағымдағы активтер:  ІІ.Ұзақ мерзімді 

міндеттемелер: 
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Тауарлы-материалдық 
босалқылар:  

 Ұзақ мерзімді банк несиесі 400000 

Шикізаттар мен материалдар 176000 Жиынтығы: 400000 
Аяқталмаған өндіріс 244000 ІІІ.Ағымдағы міндеттемелер  
Дайын өнім: 120000  

Қысқа мерзімді банк 
несиесі 

 
 

400000 
Ақша қаражаттары:  
Кассадағы нақты ақша 20000 
Есеп айырысу шотындағы 
нақты ақша 

1740000 Жабдықтаушылар және 
мердігерлермен есеп айырысу 

 
 

210000 Дебиторлық борыштар:  
Сатып алушылардың борыш-
тары 

24000 Персоналмен еңбек ақы 
бойынша есеп айырысу 

80000 

Басқадай дебиторлық борыш-
тар 

40000 Басқадай кредиторлық 
борыштар 

90000 

Жиынтығы: 2364000 Жиынтығы: 780000 
Баланс 6680000 Баланс 6680000 

 
Келесі есепті кезеңнің (жылдың) басында қорытынды баланстың (келесі 

есепті кезең үшін ол кіріспе баланс болып табылады) мәліметтері, яғни тұрақты 
(баланстық) шоттар бойынша сальдо Бас кітапқа көшіріледі. 

 
Өз білімін тексеру сұрақтары: 

 
1. Бухгалтерлік есептік циклдың мәнін түсіндіріңіз. 
2. Бухгалтерлік есептік цикл қандай кезеңдерден тұрады? 
3. Теңестіру (идентификациялау) мәселесінің мәнін ашыңыз. 
4. Бағалау мәселесінің мәнін ашыңыз. 
5. Жіктеу (классификация) мәселесінің мәнін түсіндіріңіз. 
6. Шаруашылық операцияларын  тіркеу қандай кезеңдер бойынша жүзеге 

асырылады? Әрбір кезеңге сипаттама беріңіз. 
7. Айналым ведомосының бақылаушылық мәнін түсіндіріңіз. 
8. Тексеруші (сальдолық) баланс не үшін қажет? 
9. Уақытша шоттардың жабылуы қалай жүзеге асырылады? 
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6.1 Кәсіпорында бухгалтерлік қызметті ұйымдастыру 
 

Бухгалтерлік есеп жүргізу мен қаржылық қорытынды есепті құру 
принциптері мен ережелерін (тәртіптерін) белгілеуші бухгалтерлік есеп 
стандартына сәйкес кәсіпорынға оперативті басшылық жасау мен оны басқару 
үшін, сонымен бірге инвесторлардың, жабдықтаушылардың, сатып-
алушылардың, кредиторлардың, мемлекеттік органдардың, банктер мен 
басқадай мүдделі тұлғалардың пайдалануы үшін қажетті кәсіпорынның 
шаруашылық процестері мен шаруашылық қызметінің қаржылық нәтижелері 
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жөніндегі дұрыс және толық ақпараттарды дайындауды қамтамасыз ету 
бухгалтерлік қызметтің негізгі міндеті болып табылады. 

Шаруашылық қызметінің түріне, көлеміне және шаруашылық жүргізудің 
нақты жағдайына қарай бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды жүзеге асыра 
отырып, кәсіпорын: 
- шаруашылық операцияларын рәсімдеу үшін пайдаланылатын бастапқы 

құжаттардың нысандарын өкілетті орган бекіткен талаптардың негізінде өз 
бетінше жасап бекітеді; 

- өз бетінше бухгалтерлік есепті ұйымдастыру нысанын белгілейді; 
- есеп саясатын құрады; 
- бухгалтерлік есептің қаржы және басқару бухгалтерияларына 

функционалдық бөлінуін жүзеге асырады; 
- шаруашылық операцияларына бақылау жасау тәртібін, сонымен бірге 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру үшін қажетті басқа да шешімдерді 
қарастырады.  

 Қазақстан Республикасы Президентінің Заң күші бар “Бухгалтерлік есепке 
алу туралы” жарлығына сәйкес субъектінің талаптарына сай есеп жүйесін 
құруды және бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды кәсіпорын басшысы 
қамтамасыз етеді. Кәсіпорын басшысы есеп жұмысының көлеміне қарай: 

1. бас бухгалтер басқаратын құрылымдық бөлім ретінде бухгалтерлік 
қызметті құра алады; 

2. штатқа бас бухгалтер лауазымын енгізе алады; 
3. бухгалтерлік есеп жүргізуді келісім-шарт негізінде мамандандырылған 

бухгалтерлік фирмаға немесе маман бухгалтерге бере алады; 
4. бухгалтерлік есепті тікелей өзі жүргізе алады. 
Ірі шаруашылық жүргізуші субъектілер бас бухгалтер басқаратын 

бухгалтерлік қызметсіз іс тындыра алмайды, ал шағын кәсіпорындардың не 
штатқа бухгалтер лауазымын енгізуді таңдауға, не болмаса аудиторлық, 
бухгалтерлік фирмалармен немесе жеке жүріп қызмет көрсетуші бухгалтермен 
есеп жүргізу жөнінде келісім шарт жасауға мүмкіншілігі бар.  
 Бухгалтерлік есеп методологиясын және техникасын меңгерген шағын 
кәсіпорындардың басшылары бухгалтерлік есепті өздері жүргізіп, қаржылық 
қорытынды есепті дайындайды. Сөйтіп бухгалтерлік есеп бойынша мамандарды 
ұстауға кететін қаржыны үнемдейді. 
 Субъектінің басшысы бухгалтерлік құжаттарға қол қою құқығына ие 
болатын адамдарды анықтайды. Мұндайда ол қол қою құқығының иерархиясын 
қызмет лауазымына, ақша сомасының мөлшеріне, операцияның маңызына 
байланысты белгілей алады. 
 Бухгалтерлік есеп регистрлерінің және ішкі бухгалтерлік қорытынды есеп 
берудің мазмұны кәсіпорынның коммерциялық құпиясы болып табылады. 
Осыған байланысты, кәсіпорын басшысы сондай-ақ, бухгалтерлік есеп 
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регистрлеріне және ішкі бухгалтерлік қорытынды есебіне рұқсаты бар 
адамдарды айқындайды. 
 Кәсіпорын басшысы бас бухгалтерді (штатта бас бухгалтер лауазымы 
болмаған жағдайда бухгалтерді) тағайындайды және жұмыстан босатады. 
 Осы айтылғандардан байқайтынымыз, бухгалтерлік есепті ұйымдастыруға 
жауапты тек субъект басшысы. Сондықтан,  шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің басшылары Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есепті 
нормативтік-құқықтық реттеу жүйесін жақсы білуге тиісті. 
 

6.2 Бухгалтерлік құжаттар 
 
 Кәсіпорынның шаруашылық қызметі барысында орындалатын әрбір 
операция өзінің түрі мен мазмұнына қарамастан міндетті түрде құжаттарда 
тіркеліп отырады. 
 Бухгалтерлік құжат дегеніміз - орындалған шаруашылық операцияларын 
растайтын немесе оларды орындауға берілген бұйрықтарды белгілейтін 
жазбаша өкім қағазы. 

Шаруашылық операцияларын құжаттарда жаппай және үздіксіз тіркеп 
отыруды құжаттау деп атайды. Құжаттау есептің бастапқы сатысы болып 
табылады. Құжаттарда кәсіпорынның жұмысына оперативті басшылық жасау, 
оның қызметін бақылау үшін қажетті бүкіл экономикалық хабарлама 
баяндалады.  

Бухгалтерлік есепті дұрыс ұйымдастыруда құжаттардың ролі үлкен. Олар 
ең алдымен шаруашылықты күнбе-күн ойдағыдай басқару үшін қолданылады. 
Құжаттар арқылы материалдық заттардың, ақшалай қаржылардың күнделікті 
айналымын және оларды тиімді пайдалану жағдайын қадағалап отыруға 
болады. Құжаттарға оларды толтыруға және көрсетілген операцияларды 
орындауға жауапты адамдардың қолы қойылады. Сондықтан есеп құжаттары 
кәсіпорын қызметкерлерінің жауапкершілігін едәуір арттыруға мүмкіндік 
береді.  

Сонымен бірге, дұрыс толтырылған құжаттардың заңдық күші бар. Дер 
кезінде және дұрыс толтырылған құжаттар есеп жазбаларының бірден бір заңды 
негіздемесі және кәсіпорында туған даулар мен талаптарды заңды түрде шешу 
үшін негіз болып табылады. 

Бухгалтерлік есеп құжаттары бойынша кәсіпорынның шаруашылық 
қызметіне бақылау және тексеру жүргізіліп отырады. 

Құжаттар өндірістің пайдаланылмаған резервтерін, ысыраптың және 
тиімсіз шығынның себептері мен оған кінәлілерді анықтау мақсатымен 
шаруашылық қызметке жасалатын жан-жақты талдаудың негізі болып 
табылады. 
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Арнайы нысандағы бланкілерде жазылған құжаттар, ақпараттарды 
машиналық тасымалдаушылар (сеттік байланыстар, дискеттер, машинограм-
малар) хабарлама көзі болып табылады. 

 
Бухгалтерлік  есеп  құжаттарының  жіктелуі 

 
Құжаттардың мазмұны мен мақсатын жақсы түсіну үшін оларды жіктейді, 

яғни біртекті белгілері бойынша топтастырады.  
Бухгалтерлік құжаттар пайдалану мақсаты, операциялардың мазмұны, құру 

әдісі және толтырылу орны бойынша жіктеледі  (схема 6.1).  
Пайдалану мақсатына қарай құжаттар өкімдік, растаушы, бухгалтерлік 

дайындау құжаттары және құрастырушы құжаттар болып бөлінеді. 
Өкімдік құжаттар – шаруашылық операциясын жасауға берілген өкімді, 

бұйрықты және талапты бейнелейді. Оларға кассаның кіріс және шығыс 
ордерлері, жолдама қағаздар және т.б. жатады.  Операциялар жасалғаннан кейін 
өкімдік құжаттар растаушы құжаттарға айналады.  

Растаушы құжаттар - шаруашылық операциясының орындалға-нын 
куәләндырады. Растаушы құжаттарға чектер, аванстық есептер, материалдық 
жауапты адамдардың берген есептері және т.б. жатады. 

Бухгалтерлік дайындау құжаттарын - бухгалтерия аппараты растаушы 
және өкімдік құжаттар негізінде жасайды. Әдетте, олардың дербес мәні 
болмайды. Оларға жинақтау ведомостары,  негізгі құралдар, материалдық емес 
активтер бойынша амортизация есептеу кестесі жатады.  

Құру әдісіне қарай бухгалтерлік құжаттар бір жолғы және тізбелеп 
жинақтаушы болып бөлінеді. 

Бір жолғы құжаттар – бір немесе бірнеше шаруашылық    
операцияларының орындалу сәтінде толтырылады. Оларға чектер, 
материалдарды қабылдау жөніндегі актілер, кассаның кіріс және шығыс 
ордерлері жатады. 

Тізбелеп жинақтаушы құжаттар – біртекті шаруашылық операцияларын 
орындалуына қарай бірнеше күн немесе бір ай ішінде жүйелеп тіркеуге 
пайдаланылатын құжаттар. Оларға материалдарды алуға арналған лимиттік-
жинақтаушы карталар, екі апталық жолдама қағаздары және т.б. жатады. 

Операцияның көлеміне қарай құжаттар бастапқы және жинақтаушы 
құжаттар болып бөлінеді. 

Бастапқы құжаттар - бір немесе бірнеше шаруашылық операциялары 
тікелей жазылатын құжаттар. Бұл құжаттар бұдан былайғы есеп жазбалары 
үшін негіз болуы мүмкін.  

Жинақтаушы құжаттар - бастапқы құжаттардың негізінде жасалынады. 
Оларға алынған аванстық есеп беру құжаттары, кассирдің есебі, есеп айырысу-
төлем ведомостары және т.б. жатады.  
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Толтырылу орнына қарай құжаттар ішкі және сыртқы болып бөлінеді. 
Ішкі құжаттар - кәсіпорынның өз ішінде толтырылатын құжаттар.  
Сыртқы құжаттар деп - басқа кәсіпорындардан келіп түсетін құжаттарды 

(шот-фактуралар, банк үзінділері т.б.) айтады.      
Толтырылу тәсілдеріне қарай құжаттар типтік және мамандандырылған 

болып бөлінеді. 
Типтік құжаттар – экономиканың кез-келген салаларында толтырылу 

мүмкіндігі бар құжаттар. 
Мамандандырылған құжаттар – экономиканың белгілі бір саласының 

нақты бір кәсіпорны үшін  арнайы жасалынған құжаттар. 
 

Құжаттарды толтыру тәртібі 
 
Арнайы нысандағы бланкілерде жазылатын құжаттар және ақпараттарды 

машиналық тасымалдаушылар бухгалтерлік есептің 24 ”Бухгалтерлік қызметті 
ұйымдастыру” деп аталатын стандартында [11] белгіленген талаптарды сақтай 
отырып толтырылуға тиісті.  

Аталмыш стандартқа сәйкес бастапқы құжаттар оның ішінде арнайы қағаз 
бланкілердегі құжаттар және ақпараттарды машиналық тасымалдаушылар дер 
кезінде (әдетте операция орындалған сәтте) сапалы түрде рәсімделіп, шын 
деректерді баяндауға тиісті және оларда шаруашылық операцияларын толық 
сипаттай алатын төмендегі міндетті мәліметтер (реквизиттер) болуы керек: 
- құжаттың (нысанның) аты; 
- толтырылған (рәсімделген) мерзімі (жылы, айы, күні); 
- шаруашылық операциясының мазмұны; 
- шаруашылық операциясының өлшемдері (заттай және ақшалай түрдегі); 
- операцияның орындалуына және оның рәсімделуіне жауапты лауазымды 

тұлғалардың аты жөні мен олардың қойған қолдары. 
 Бастапқы құжаттарды машиналық  тасымалдаушыларда құру кезінде 
кәсіпорын шаруашылық операцияларының басқа қатысушылары үшін, сонымен 
бірге Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бақылау жасауды жүзеге 
асырушы органдарды, сот, прокуратура органдарының талаптары бойынша ол 
құжаттардың көшірмелерін арнайы қағаз бланкілер түріндегі тасымал-
даушыларда (құжаттарда) дайындауға міндетті. 

Сондай-ақ, жоғарыда аталған стандартқа сәйкес касса және банк 
құжаттарын жөндеуге болмайды.  Бұл құжаттардағы жіберілген қателер 
түзетілмей, жаңа бланкілерде оларды қайта жасап барып, дұрыс көрсеткіштер 
жазылады. Қате жасалған құжат бүлінген болып есептеледі. 
 Қалған бастапқы құжаттарға түзетулер тек шаруашылық операцияларына 
қатысушылар келісімі бойынша, құжатқа бұрын қол қойған тұлғалардың 
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қолымен, түзету жасаған мерзімді көрсете отырып расталуға (дәлелденуге) 
тиісті.     

Құжаттарға түсірілетін мәліметтер сиямен немесе шариктік қаламсаппен, 
электрондық есептеу машиналарымен жазылады. Жазу таза, былғанышсыз, 
өшірусіз, түсінікті орындалуы керек. Құжаттардың нысанындағы бос қалған 
түзу жолдар мен тік жолдарға сызықша қойылады. Ақша қаражаттарының 
құжаттарында (чектер, кассаның кіріс және шығыс ордерлері) көрсетілген 
сомалар санмен және сөзбен жазылып көрсетіледі.   

Құжаттар көрсекіштерін толтыруда қателер жіберілуі мүмкін.  Мұндай 
қателер корректуралық түзету әдісін қолдану арқылы түзетіледі. Бұл әдіс 
бойынша қате жазудың үсті жіңішке сызықпен сызылып, осы жазудың үстіне 
дұрыс сан немесе дұрыс көрсеткіш жазылады. Осылайша түзетілген құжатқа 
қысқаша түсінік беріліп, орындаушы адамның қолы қойылып, мерзімі 
көрсетіледі. 

Құжаттарды тексеру және өңдеу 
 
Бухгалтерияға келіп түскен құжаттарды есеп регистлеріне жазбастан 

немесе машинамен өңдеуге жіберместен бұрын бухгалтерлік тексеруден өткізу 
керек. Ол құжаттардың нысанын және олардың реквизиттерін тексеруден 
(құжат белгіленген нысандағы бланкілерде жазылғандығын, онда міндетті 
реквизиттер толтырылғандығын және олардың дұрыс толтырылғандығын, 
лауазымды адамдардың қолы қойылғандығын т.б.); операциялардың мәні 
бойынша тексеруден (құжатта көрсетілген операцияның тиімділігі және 
заңдылығы, оның мазмұны нормаларға, жоспарлық тапсырмаларға, сметаларға 
сай келетіндігін және тағы басқаларды); арифметикалық тексеруден 
(қорытындыларын шығару, сауда жеңілдіктерімен, үстемелерінің сомасын 
анықтау, т.б.); құжаттардағы қателерді жөндеуден, құжаттарда шоттардың 
корреспонденциясын көрсетуден тұрады. 

Бухгалтерияға келіп түскен құжаттардың көбісінде тек шаруашылық 
операцияларының  заттай өлшемдері ғана болады. Бухгалтерияда құжаттардағы 
сандық көрсеткіштер бағаланып, олардың қорытындылары есептеліп 
шығарылады. 

Құжаттарды тексеру олардың толтырылуының дұрыстығын және оларда 
бейнеленген шаруашылық операциялардың заңдылығын анықтау үшін қажет. 
Тексеру мынадай үш түрге бөлінеді: 

- жазбалардың толықтығын тексеру: есеп қызметкері құжаттың барлық 
реквизиттерінің дұрыс толтырылғандығын, заттай және ақшалай 
өлшемдерінің қойылғандығын, шаруашылық операциясының мазмұны 
дұрыс баяндалғандығын, оған жауапты адамдардың қолы 
қойылғандығын анықтайды; 
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- құжаттарды арифметикалық тексеру: арифметикалық есептердің 
дұрыстығын анықтау (бағасын есептеп шығару, қорытындыларды 
есептеу, сауда үстемесін (кемітуін) анықтау және басқалар бойынша 
жүргізіледі; 

- мәніне қарай тексеру: құжаттарды оларда бейнеленген 
операциялардың заңдылығы, белгіленген нормалардың, сметалардың 
және лимиттердің сақталуы тұрғысынан қарау мақсатын көздейді. 

Құжаттар бухгалтерияға, әдетте, реестр бойынша өткізіледі. Оның 
көшірмесі - бухгалтерияның оларды қабылдағаны жөніндегі қолхаты.  
Бухгалтерияға қабылданған құжаттар есептік өңдеуден өткізілу үшін тиісті есеп 
қызметкерлеріне беріледі. Бұл өңдеудің мәні бір текті құжаттар мен 
операцияларды топтастыру, бағалау және олардың деректерін есеп 
регистрлеріне жазу болып табылады. 

Құжаттар бухгалтерияда номенклатуралық баға көрсеткішінде қаралған 
бағалармен бағаланады. Топтастыру (жинақтау) бір текті бухгалтерлік 
құжаттарды іріктеу, жинақтаушы регистрлерге (құжаттарға) жазудан тұрады. 

Құжаттардың бір күнгі немесе бірнеше күнгі деректерінің қорытындылары 
есеп регистрлеріне бастапқы және жиынтық құжаттарда көрсетілген 
корреспонденцияланушы шоттар (дебет және кредит) бойынша жазылады. 

     Құжат    айналымы 
Барлық бухгалтерлік құжаттар толтырылған сәттен бастап, архивке 

берілген сәтке дейін есептік өңдеудің бірнеше сатыларынан өтеді. Құжаттардың 
толтырылған немесе басқа кәсіпорындардан алынған сәтінен бастап, архивке 
берілген сәтіне дейінгі есептік өңдеу процесіндегі қозғалысын құжат 
айналымы деп атайды. Онда құжаттарды толтыру, оларды бухгалтерияға 
қабылдау (тексеру, бағалау және есептік өңдеу), деректерді есеп регистрлеріне 
жазу, архивке беру қамтылады.  

Құжат айналымы әрі түсінікті, әрі көрнекті болуы үшін құжат 
айналымының графигі жасалады. Бұл графикте қандай құжат,  қай бөлімдерден, 
қай уақытта келіп түсетіні анықталады. Құжат айналымының графигі 
кәсіпорынның құрылымын және есептеу техникасының қолданылуын ескере 
отырып жасалады. Құжат айналымының графигін кәсіпорын басшысы бекітеді. 
Құжат айналымы графигінің орындалуына, сонымен бірге, құжаттарды өз 
уақытында және сапалы құруға, оларды бухгалтерлік есепте және қаржылық 
қорытынды есеп беруде көрсету үшін уақытылы тапсыруға, құжаттардағы 
мәліметтердің дұрыстығына жауап беретін сол құжаттарды құрушы және оларға 
қол қоюшы тұлғалар.         

Кәсіпорын бастапқы құжаттарды, есеп регистрлерін және қаржылық 
қорытынды есепті мемлекеттік архив ісін ұйымдастыру ережелеріне сәйкес 
сақтауға міндетті.   
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6.3 Түгелдеу 
 

  Бухгалтерлік есеп пен қаржылық қорытынды есеп беру мәліметтерінің 
дұрыстығын қамтамасыз ету мақсатында кәсіпорынның мүліктеріне және 
ақшалай міндеттемелеріне кем дегенде жылына бір рет түгелдеу жүргізіледі. 
 Түгелдеу дегеніміз – кәсіпорын мүліктері мен міндеттемелерінің нақты 
барының бухгалтерлік есеп мәліметтерімен сәйкестігін тексеру.  
 Бухгалтерлік есептің 24 ”Бухгалтерлік қызметті ұйымдастыру” деп 
аталатын қазақстандық стандартына және сол стандарт бойынша әдістемелік 
ұсыныстарға сәйкес кәсіпорын басшысы есепті кезең ішінде жүргізілетін 
түгелдеудің санын, түгелдеу жүргізу мерзімін және тәртібін айқындай алады. 
 Аталмыш стандартқа сәйкес міндетті түрде түгелдеу жүргізуден басқа 
жағдайларда мүліктерге және міндеттемелерге тексеру жылына бір рет қана 
жүзеге асырылады. 
 Міндетті түрде түгелдеу жүргізу төмендегі жағдайларда жүзеге асырылуы 
мүмкін: 
- материалдық жауапкершілікті тұлғалар ауысқан кезде (істі қабылдаған-

тапсырған күні); 
- ұрлану немесе пайдаланып кету, сонымен бірге тауарлы-материалдық 

босалқылардың бүліну фактілері айқындалған кезде; 
- табиғат апаты, өрт, жол апаты немесе басқа кездейсоқ жағдайлар болған 

кезде; 
- кәсіпорын жойылған (таратылған) кездегі жойылу (бөліп-тарату) балансын 

құрудың алдында және Қазақстан Республикасының заңдарында 
қарастырылған басқа жағдайларда. 

 Түгелдеу жүргізудің негізгі мақсаттары: мүмкіндіктердің нақты барын 
анықтау; мүліктердің нақты барын бухгалтерлік есеп мәліметтерімен 
салыстыру; міндеттемелердің бухгалтерлік есепте толық көрсетілуін тексеру 
болып табылады. 
 Түгелдеуге кәсіпорын қарамағындағы барлық мүліктер, сонымен бірге 
оның қарамағында жоқ, бірақ бухгалтерлік есепке тіркеуге алынған мүліктер 
(жауапты сақтауда тұрған, келісім-шартқа сәйкес жалға алынған, қайта өңдеуге 
қабылданған), сондай-ақ, қандайда бір себептермен есепке алынбаған мүліктер 
және міндеттемелердің барлық түрлері жатқызылуы мүмкін. 
 Мүліктер мен міндеттемелерге түгелдеу жүргізу үшін құрамын кәсіпорын 
басшысы бекітетін түгелдеу жүргізу комиссиясы құрылады. Түгелдеу  
комиссиясының құрамына әкімшілік өкілдері, бухгалтерия қызметкерлері, ішкі 
бақылау жүйесінің қызметкерлері және басқа мамандар, қажет болған жағдайда 
сыртқы аудит қызметінің өкілдері кіреді. 
 Түгелдеу комиссиясын құру туралы кәсіпорын басшысының бұйырығы 
бекітілгеннен кейін, комиссия төрағасына бұйрықтың номері және мерзімі, 
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түгелдеуге жататын объектілер, түгелдеу мерзімі көрсетіліп, басшының қолы 
қойылған жазбаша өкім беріледі. 
 Мүліктердің нақты барына тексеру жүргізуге кіріспес бұрын түгелдеу 
комиссиясына қоймаларға және басқадай мүліктерді сақтау орындарына 
пломбалар салу; түгелдеу жүргізу кезінде комиссия жұмысына пайдаланылатын 
таразылардың (өлшегіш приборлардың) дұрыстығын тексеріп алу, түгелдеу 
жүргізу сәтіне соңғы кіріс және шығыс құжаттарының реестрлерін немесе 
түгелдеуге жататын мүліктердің қозғалысы туралы қорытынды есепті алу 
қажет. Түгелдеу комиссиясының төрағасы реестрлерге (қорытынды есептерге) 
тіркелген барлық кіріс және шығыс құжаттарына ”түгелдеуге дейін” деп 
мерзімін көрсете отырып, қол қояды. Ол түгелдеу басталған мерзімге 
бухгалтерлік есеп мәліметтері бойынша қалдықты анықтауға негіз болады. 
 Материалдық жауапты тұлғалар түгелдеу басталған мерзімге өздері 
жауапты сақтауға қабылдаған барлық мүліктердің кіріске алынғандығы, ал 
шыққандары есептен шығарылғандығы және өз жауапкершілігіндегі мүліктерге 
қатысты барлық кіріс және шығыс құжаттарының бухгалтерияға 
тапсырылғандығы жөнінде қол хат береді. Сол сияқты қол хаттар есеп беруге 
тиісті тұлғалардан (мүліктерді сатып алу үшін ақша берілген немесе мүліктерді 
алуға сенім хат берілген тұлғалар) да қабылданады.  
 Мүліктерге түгелдеу жүргізу оларды сақтау орындарында материалдық 
жауапты тұлғаны міндетті түрде қатыстыра отырып жүзеге асырылады. Бірақ, 
материалдық жауапкершілікті тұлғалар өз участоктарында түгелдеу 
комиссиясының мүшесі бола алмайды.  
 Түгелдеу жүргізу сәтінде белгілі бір мерзімге кәсіпорын мүліктері мен 
міндеттемелерінің нақты барын көрсетуші құжат – ”Түгелдеу тізімдемесі” 
толтырылады. Құжаттың нысаны төменде келтірілді. 
 Материалдық жауапты тұлға ауысқан жағдайда мүліктердің нақты барына 
тексеру жүргізу кезінде ”Түгелдеу тізімдемесіне” мүлікті қабылдаушы тұлға 
қабылдағандығын растап, ал өткізуші - өткізгендігін растап қол қояды.  
 Түгелдеуге жататын барлық шикізаттар мен материалдар, тауарлар мен 
мүліктер т.б. барлығы да аттары мен сортына, көлеміне қарай жинақталады. 
Материалдық бағалы заттардың барлығы өлшенеді, көлемі анықталып, сандары 
саналады. Саны саналған, өлшенген негізгі құралдар, тауарлы-материалдық 
босалқылар, материалдық емес активтер бойынша мәліметтер ”Түгелдеу 
тізімдемесіне” түсіріледі, ал ақша қаражаттарын, құнды қағаздарды, есеп 
айырысуларды түгелдеу нәтижесі Актімен рәсімделеді. Бұл құжаттар кәсіпорын 
бухгалтериясына тапсырылады.    
 

«НҰРң акционерлік қоғамы                                                                                                           Нысан № Түг.-3 
Кәсіпорын, ұйым 
Цех (қойма)        №1 
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№ 12 Тауарлы-материалдық құндылықтарды 
түгелдеу тізімдемесі 

 
«24ң желтоқсан 2012 ж. 

 
Жанар-жағар майлар 

тауарлы-материалдық құндылықтардың түрі 
 

ҚОЛХАТ 
 

Түгелдеу басталған мерзімге тауарлы-материалдық құндылықтарға қатысты барлық кіріс және шығыс 
құжаттары бухгалтерияға тапсырылды және менің жауапкершілігіме қабылданған барлық тауарлы-
материалдық құндылықтар кіріске алынды, ал шыққандары есептен шығарылды. 

 
 

Материалдық жауапты тұлға: 
    қойма меңгерушісі                                       Алиев С.С.                                       Алиев С.С. 
           лауазымы                                                  тегі аты-жөні                                                         қолы 
 
 
2012 жылғы 18 желтоқсандағы № 26 бұйрықтың негізінде № 203 баланстық шотта 24 желтоқсан 2012 жылы 
есепте тұрған құндылықтардың нақты қалдығы алынды. 
 
Түгелдеу басталды 24 желтоқсан 2012 жыл 
Түгелдеу аяқталды 25 желтоқсан 2012 жыл 
 
Түгелдеу жүргізу кезінде ьөмендегілер айқындалды: 
 
№ Тауарлы-материалдық 

босалқылар 
Өлшем бірлігі Бағасы, 

теңге 
Нақты бары Бухгалтерлік есеп 

мәліметтері 
бойынша 

Құндылық-
тың атауы, 
түрі, сор-
ты, тобы 

Номен-
клату-
ралық 
коды 

Атауы Коды Саны Сомасы, 
теңге 

Саны Сомасы, 
теңге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Бензин 45 Л 02 41-00 450 18450 500 20500 
2 Керосин 46 Л 02 25-00 680 17000 600 15000 
3 Дизельдік 

отын 
47 Л 02 39-00 120 4680 120 4680 

 Барлығы - - - - - 40130 - 40180 
 

 
 Түгелдеу қорытындысын шығару мақсатымен кәсіпорын бухгалтериясында 
«Салыстыру ведомосың жасалынады. Аталмыш құжаттың нысаны төменде 
келтірілді. 
 
 
 
 

«НҰРң акционерлік қоғамы                                                                                                           Нысан № Түг.-18 
Кәсіпорын, ұйым 
Цех (қойма)        №1 
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Түгелдеу нәтижелерін салыстыру 
 

«26ң желтоқсан 2012 ж. 
 

2012 жылғы 18 желтоқсандағы № 26 бұйрықтың негізінде тауарлы-материалдық құндылықтардың нақты 
барына түгелдеу жүргізілді. 
 
Түгелдеу басталды 24 желтоқсан 2012 жыл 
Түгелдеу аяқталды 25 желтоқсан 2012 жыл 
 
Түгелдеу жүргізу кезінде ьөмендегілер айқындалды: 
 
№ Тауарлы-

мате-
риалдық 
босалқы-
лардың 
атауы 

Өлшем 
бірлігі 

Бағасы, 
теңге 

Бухгалтерлік 
есеп 

мәліметтері 
бойынша 

есепте 
тұрғаны 

Нақты бары Түгелдеу нәтижесі 

Артығы Кем шыққаны 

Саны  Сома-
сы, тг 

Саны  
 

41-00 
25-00 

Саны Сомасы, 
теңге 

Саны Сомасы, 
теңге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Бензин Л 41-00 500 20500 450 18450   50 2050 
2 Керосин Л 25-00 600 15000 680 17000 80 2000   
 Барлығы - - - - - - 80 2000 50 2050 

 
 

Мұнда түгелдеудің нәтижесінде артық немесе кем шыққан 
құндылықтардың саны мен сомасы анықталады. ”Салыстыру ведомосына” 
түсірілген барлық мәліметтер ақшалай және сандық өлшеммен көрсетіледі. 
”Салыстыру ведомосына” кәсіпорын иелігіндегі барлық мүліктердің тізімі 
жазылмайды. Тек түгелденген  мүлік пен есеп көрсеткіштерінің арасында 
ауытқулар болған жағдайда ғана ”Салыстыру ведомосы” жасалады. Түгелдеу 
комиссиясы материалдық құндылықтардың кем, не артық шығу себептерін 
анықтайды. Жетіспеушілік жөнінде ең соңғы шешім қабылдау үшін тиісті 
адамдардың берген түсінігіне қарай, түгелдеу комиссиясы қаулы қабылдайды. 
Мүліктердің  жетіспеушілігі төмендегідей жолдармен есептен шығарылады. 
Табиғи кему шегіндегі жетіспеушілік кәсіпорын басшысының шешіміне қарай 
өндіріс шығындарына жатқызылады. Ал шектен тыс және талан-таражға  түсіп, 
бүлінген құндылықтар материалдық жауапты (кінәлі) адамдардың есебінен 
өндіріледі. Егер нақты жауап беруші тұлғалар анықталмаған жағдайда, кем 
шыққан мүліктердің құны кәсіпорын басшысының шешіміне сай өндіріс 
шығындарына апарылады.  
 
 
 

6.4 Есеп регистрлері. Бухгалтерлік жазулардағы  
қателерді түзету тәсілдері  
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Шаруашылық операцияларын көрсету (бейнелеу) үшін пайдаланылатын 
бухгалтерлік шоттар қарапайым кесте нысанында болады.  

Бухгалтерлік шоттарды тіркеу үшін пайдаланылатын барлық нысандар 
(кестелер) есеп регистрлері болып табылады. Есеп регистрлері дегеніміз – 
бухгалтерлік ақпараттарды алғашқы тасымалдаушыларда көрсетілген 
(бейнелеген) шаруашылық операцияларын тіркеу және топтау үшін 
пайдаланылатын кестелер.  

Есеп регистрлері алуан түрлі. Сондықтан есеп регистрлерінің мазмұнын 
түсініп – меңгерудің тиімді жолы оларды белгілі бір белгілері бойынша жіктеу 
болып табылады. 

Есеп регистрлері мынадай белгілері бойынша төрт топқа жіктеледі (схема 
6.2.): 

1. Сыртқы түрі бойынша; 
2. Операциялардың мазмұны бойынша;  
3. Операцияларды жазу (бейнелеу) сипаты бойынша; 
4. Регистрлердің құрылымы бойынша. 

 Сыртқы түрі бойынша регистрлер: кітаптар, карточкалар, жеке парақтар, 
машинограммалар болып бөлінеді.  

Кітаптар – шаруашылық операцияларын жазуға арналған түптелген және 
номерленген қағаз парақтары. Кітаптар, әдетте бір жылға ашылады. Кітаптың 
бірінші бетінде есепті жыл ішінде бухгалтерлік жазу жазылатын шоттың немесе 
аралық  шоттың атауы көрсетіледі. 

Карточкалар – форматтары бірдей түптелмеген кітап парақтары түрінде 
болады. Карточкалар ерекше (арнайы) жәшіктерде сақталады және картотеканы 
құрайды. 

Жеке парақтар - өздерінің көлемі  және сақтау тәсілі жағынан 
карточкалардан өзгеше болады. Көлемі үлкен үлгіде жасалынғандықтан оларды 
жеке папкаларда сақтайды.  

Машинограммалар- ақпараттарды электрондық есептеу машиналарында 
өңдеу нәтижесінде алынатын арнайы регистрлер. 

Операциялардың мазмұны бойынша  регистрлер мынадай топтарға 
бөлінеді: 

1. Синтетикалық және аналитикалық есеп регистрлері.  
Аналитикалық есеп регистрлері аналитикалық есеп көрсеткіштерін 

бейнелеу үшін пайдаланылады. 
Синтетикалық есеп регистрлері синтетикалық есеп көрсеткіштерін 

(мәліметтерін) бейнелеу үшін пайдаланылады. 
Операцияларды жазу (бейнелеу) сипаты бойынша регистрлер 

хронологиялық, жүйелеуші және құрамдастырылған болып бөлінеді 
Хронологиялық регистрлер барлық құжаттарды олардың келіп түсу 

мерзіміне қарай тіркеп отыру үшін пайдаланылады. Бұл  регистрлер барлық 
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құжаттардың сақталуын, сондай-ақ есепті кезеңнің аяғынада хронологиялық 
және жүйелік жазулардың жиынтығын салыстырып тексеру мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді. 

Жүйелеуші регистрлерде шаруашылық операциялары экономикалық 
мазмұны бойынша  топтастырыла отырып тіркеледі. 

Құрамдастырылған регистрлерде шаруашылық операциялары бір уақытта 
хронологиялық және жүйелеуші тәртіппен жазылады. Мұндай регистрлер 
бухгалтерлік есепті журнал-ордерлік нысан бойынша жүргізуде қолданылады. 

Құрылымы бойынша регистрлер бір жақты, екі жақты, көп бағаналы, түзу 
сызықты, шахматты болып бөлінеді. 

Бір жақты регистрлер дегеніміз – шоттардың дебеттік және кредиттік 
белгісі бойынша бухгалтерлік жазулар бір жағында көрсетілетін  регистрлер. 

Екі жақты регистр дегеніміз -  сол жағында шоттың дебеттік белгісі 
бойынша, ал оң жағында кредиттік белгісі бойынша бухгалтерлік жазулар 
жазылатын регистр. 

Көп бағаналы регистрлерде шоттардың дебеті немесе кредиті жағындағы 
мәліметтер жазылған (ашылған) түрде тіркеледі. Мысалы, шығындар шығын 
баптары немесе элементтері бойынша көрсетіледі. 

Түзу сызықты регистрлерде экономикалық мазмұны байынша біртекті 
ақпараттарды (кейде бірнеше шаруашылық операциялары бойынша) бір жолға 
жазуға болады. 

Шахматтық регистрлер шахматтың белгілі принципі бойынша құрылады, 
яғни әрбір жазылған сома екі белгіні сипаттайды, мысалы: дебеттелінген және 
кредиттелінген шот. 
 
Бухгалтерлік жазулардағы қателерді түзету тәсілдері  

Есеп регистрлерін ұқыпты түрде, қатесіз жүргізу қажет. Егер  регистрлерде 
бухгалтерлік жазуларды орындауда қателер жіберілетін болса, оларды 
төмендегі тәсілдерді пайдалана отырып, жөндеуге болады: 
1. Қате жазылған соманың немесе тексттің үстін бір сызықпен сызады да 

үстіне дұрыс соманы немесе тексті жазады. Ондай тәсілді корректуралық  
тәсіл деп атайды. 

Мысалы, 900 санының орнына 800 жазылуға тиісті делік, онда қате 
жазылған сан (900) үстінен бір сызықпен сызылып, жоғарғы жағына дұрыс сан 
800 жазылады –  

       800      
       900 

Түзетуге қысқаша түсінік беріліп, орындаушы адамның қолы қойылады 
және мерзімі көрсетіледі. 
2. Қосымша жазу тәсілі. Регистрлердегі қателерді түзетудің бұл тәсілі қатенің 

анықталған уақытысынан тәуелсіз, яғни баланс жасалғанға дейін де, 
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жасалғаннан кейін де қолданылады. Регистрлердегі көрсетілген шоттар 
корреспонденциясы дұрыс анықталған, бірақ операцияның сомасы 
азайтылып көрсетілген жағдайда пайдаланылады. Қатені түзетуде тек 
азайтылып көрсетілген сома мен дұрыс соманың арасындағы айырма сомаға 
қосымша бухгалтерлік жазу орындалады, яғни сондай шот 
корреспонденциясы анықталады. 

Мысалы, кәсіпорынға жабдықтаушыдан келіп түскен 50000 теңгенің 
материалдары кіріске алынды делік, бірақ қателесіп ол сома 40000 теңге 
көлемінде жазылды. Яғни, 10000 теңгеге қосымша бухгалтерлік жазу 
орындалуға тиісті. 
 
              0Жабдықтаушылар және                                                  Шикізаттар     
     ДТ мердігерлермен есеп айырысу КТ                        ДТ      мен материалдар     КТ 
                              1) 40000                                  1) 40000 
                              2) 10000                                  2) 10000   
 
 Бірінші жазу қателесіп жазылған жазу, екіншісі - қосымша жазу. Екеуінің 
бірігуі нәтижесінде шаруашылық операциясы бухгалтерлік есепте дұрыс 
бейнеленеді.  
3. Кері жазу тәсілі. Бұл тәсілді пайдалануда қате жазылған бухгалтерлік жазу 

қызыл сиямен немесе қоршауға алу арқылы қайталанады. Содан кейін 
кәдімгідей сиямен дұрыс жазу жазылады. Операциялардың нәтижесін қосқан 
кезде, яғни жиынтық шығарған кезде қызыл сиямен жазылған немесе 
қоршауға алынған жазу шегеріліп тасталады, яғни алғашқы қате жазу 
бухгалтерлік есеп шоттарынан алынып тасталынады. Есеп регистрлерінде 
жіберілген қателерді қосымша жазу және кері жазу тәсілдерін пайдаланып 
түзету тиісті бухгалтерлік құжаттармен (бухгалтерлік анықтама) рәсімделеді. 
Осы құжаттардың негізінде қате жазу орындалған барлық регистрлерде 
түзету жасалынады.  

Мысалы, кәсіпорын қоймасына кіріске алынған 70000 теңгенің мұнай 
өнімдері төмендегі бухгалтерлік жазу арқылы көрсетілуге тиісті: 

                                                                            
 
                                                                                                 
                                                                                                   ДТ             КТ 

                 Отындар…………………………………………………….70000   
                             Жабдықтаушылар және  
                            мердігерлермен есеп айырысу……………………………….70000 
 
Бірақ, қателесіп бухгалтерлік есепте ол операция былайша көрсетілді:   

                                                                                                 
                                                                                                    ДТ             КТ 

                  Материалдар……………………………………………….70000   
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                               Жабдықтаушылар және  
                              мердігерлермен есеп айырысу……………………………..70000 
 
Қатені түзету үшін қате жазылған шот корреспонденциясы қызыл сиямен 
жазылып немесе кәдімгі сиямен қоршауға алынып қайталанады: 

                                                                                                             ДТ               КТ 
                 
                  Материалдар………………………………………………       
 
                             Жабдықтаушылар және  
                         мердігерлермен есеп айырысу……………………………... 
 
Бұл кері жазуды пайдалану арқылы қате жазылған шот корреспонденциясы 
жойылады. Содан кейін кәдімгі сиямен дұрыс жазу орындалуға тиісті:  

                                                                                                   ДТ             КТ 
                 Отындар…………………………………………………….70000   
                             Жабдықтаушылар және  
                            мердігерлермен есеп айырысу……………………………….70000 
 
Жоғарыда келтірілген жазулар шоттардың схемасында былайша көрініс табады: 
 
            Жабдықтаушылар  
          және мердігерлермен                         Шикізаттар мен  
                 есеп айырысу                                  материалдар                                                Отындар      
      ДТ                            КТ                   ДТ                             К Т                               ДТ                         КТ 
              1) 70000                          1) 70000                                         3) 70000         
                    
                     2)                                    2)                    
                      
                     3) 70000       
                   
                    Айналым 70000                  Айналым –                                        Айналым 70000 
 

 
Шоттар бойынша айналым сомаларын  қосқан кезде ”Жабдықтаушылар 

және мердігерлермен есеп айырысу” шоты бойнша кредиттік айналым 70000 
теңгеге, ”Шикізаттар мен материалдар” шоты бойынша айналым сомасы нольге, 
ал ”Отындар” шоты бойынша дебеттік айналым сомасы 70000 теңгеге тең 
болады. Бұл толығымен дұрыс жазудың мзмұнына сәйкес келеді.   

 
6.5 Бухгалтерлік есеп нысандары және олардың маңызы 

 
Бухгалтерлік есепте пайдаланылатын есеп регистрлерінің құрылымы, 

олардың өзара байланыстары және регистрлерде шаруашылық операцияларын 
жазу реті мен әдістері бухгалтерлік есеп нысандарымен айқындалады. 

70000 

70000 

70000 
 

70000 
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Бухгалтерлік есеп нысаны дегеніміз - шаруашылық операцияларын белгілі 
бір ретпен көрсету және жазуларды тиісті тәсілдер бойынша топтастыру үшін 
пайдаланылатын есеп регистрлерінің жиынтығы. 

Қазақстан Республикасында қазіргі кезде бухгалтерлік есептің мынадай 
нысандары қолданылады: 

1. Мемориалдық –ордерлік  
2. Журнал-ордерлік 
3. Автоматтандырылған 
4. Жеңілдетілген (қысқартылған) 
Бухгалтерлік есептің мемориалдық-ордерлік нысаны бойынша 

синтетикалық есеп кітаптарда немесе көп бағаналы ведомстарда жүргізіледі. 
Әрбір шаруашылық операциясына (немесе жинақтық құжаттарға 

біріктірілген операциялар тобына) мемориалдық ордер толтырылады. 
Мемориалдық ордердің басты мазмұны - шот корреспонденциясы, оның 

жасалынған мерзімі  және сомасы. 
                                

    № 13 Мемориалдық ордер 
    18 қаңтар 2002 жыл 
 Дт 902 
 Кт 681 
 Сомасы – 20000 теңге 
        Бухгалтердің қолы_________________ 
 

 
Құрылған мемориалдық ордерлер хронологиялық тәртіппен тіркеу 

журналына жазылады, оларға реттік номер тағайындалады. Шаруашылық 
операциялары жөніндегі мәліметтер тіркеу журналына жазылғаннан кейін 
мемориалдық-ордерлердің ақпараттары Бас кітапқа немесе оны айырбастайтын 
көп бағаналы ведомосқа жазылады. 

Мемориалдық-ордерлік нысан қарапайымдылығымен ерекшеленеді, бірақ 
оның кемшіліктері де бар. Оны жүргізуде өте көп мемориалдық-ордерлерді 
құру, бірдей мәліметтерді әр түрлі регистрлерге жазу қажет. Төменде 
мемориалдық-ордерлік нысан бойынша бухгалтерлік есепті ұйымдастыру 
сұлбасы (сурет 6.1.) келтірілді. 
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Бухгалтерлік есептің  мемориалдық-ордерлік нысаны  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Сурет 6.1 Бухгалтерлік есептің  мемориалдық-ордерлік нысаны 
 
Отандық тәжірибеде бухгалтерлік есптің мемориалдық-ордерлік нысанын 

жетілдіру процессін жүзеге асыру негізінде, мемориалдық ордерлерді және 
тіркеу журналын жасау бірте-бірте жойыла бастады. Яғни, қазіргі кезде 
топтаушы және  жинақтаушы ведомостарға негізделген есеп регистрелерін 
жасау нәтижесінде бухгалтерлік есептің ақпараттарды қолмен өңдеу 
процессінде алдыңғы қатарлы есеп нысаны болып табылатын журнал-ордерлік 
нысан кеңінен қолданылады.   

Журнал-ордерлік нысан- бастапқы есеп мәліметтерін бухгалтерлік есептің 
барлық бөлімдері бойынша активтер мен олардың құралу көздерінің және 
шаруашылық операцияларының синтетикалық, аналитикалық есебін жүргізуді 
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін есеп регистрлерінде жинақтау және 
жүйелеу принципіне негізделген.  

Операцияларды тіркеу шахматтық принципке негізделген және оларды 
әрбір есепті кезең (ай) бойынша жинақтау арқылы жүргізіледі. Жазулар 

Бастапқы және жинақтаушы 
құжаттар 

Касса кітабы 

Аналитикалық шоттар 
картотекасы 

Áàñ êiòàï 

Синтетикалық шоттар 
бойынша айналым 

ведомосы 

Аналитикалық 
шоттар бойынша 

айналым ведомосы 

Тіркеу журналы 

Бухгалтерлік баланс 

Топтастырып жи-
нақтаушы шоттар 

Мемориалдық 
ордерлер 

Бас кітап 
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сызықтық-позициялық әдіспен шоттың кредиттік белгісі бойынша төмендегі 
схемада көрсетілген реттпен жүреді: құжат – регистр – қаржылық 
қорытынды есеп нысандары.     

Журнал-ордерлік нысанның регистрлеріне - журнал-ордерлер, ведомос-
тар, Бас кітап жатады.  

Осы аталғандардың ішінде басты регистр болып журнал-ордерлер 
саналады, олар жинақтау ведомостары (журнал) мен мемориал ордердің (ордер) 
қосындысы болып табылатындықтан, бұл регистрдің атын осылайша атау 
қалыптасқан. 

Журнал – ордерлерде және олардың ведомостарында шаруашылық 
операцияларын тиімді топтастыруға мүмкіндік беретін типтік шоттар 
корреспонденциялары қарастырылған. 

Бухгалтерлік есепті журнал-ордерлік нысан бойынша ұйымдастыруда 
шаруашылық операцияларының шоттарда  хронологиялық және жүйелі түрде 
жазылуы бір уақытта бірегей жұмысшы процесс ретінде жүзеге асырылады. 
Яғни, шаруашылық операцияларын хронологиялық тіркеу журналы 
жүргізілмейді. Жинақтаушы регистрлерге жазулар кәсіпорынның қаржы-
шаруашылық және коммерциялық қызметін басқару үшін, сонымен бірге айлық, 
тоқсандық  және жылдық қорытынды есептерді құру үшін қажетті көрсеткіштер 
бойынша жазылады. Аналитикалық және синтетикалық есеп шоттарға жазудың 
бірегей жүйесі арқылы бухгалтерлік регистрлердің екі түрін: журнал-ордерлерді 
және көмекші ведомостарды пайдалана отырып жүзеге асырылады.   

Журнал-ордерлерді және көмекші ведомостарды құру шаруашылық 
операцияларын шоттарға тіркеудің кредиттік белгісіне негізделген. Яғни, 
бастапқы құжаттардың мәліметтері журнал-ордерлерге тиісті шоттардың 
кредиті бойынша бір уақытта олармен корреспонденцияланушы шоттардың 
дебеттік айналымдарын көрсету арқылы жазылады. Ал көмекші ведомостарда 
жазулар керісінше тиісті шоттардың дебеті бойынша бір уақытта олармен 
корреспонденцияланушы шоттардың кредиттік айналымдарын көрсете отырып 
орындалады. Төменде кассадағы нақты ақшаның қозғалысы бейнеленетін 
журнал-ордер мен көмекші ведомостың  нысаны келтірілді.   
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Ақжол ЖШС-гі 

           Кәсіпорын, ұйым 
 

Журнал-ордер № 1 
 

Қаңтар айы 2012 жыл 
 

1010 «Кассадағы ақша қаражаттарың 
шотының кредитінен төмендегі шоттардың дебетіне  

(қысқартылып алынды) 
 
 

№ Мерзім 
немесе 
қандай 

күндер үшін 

1250-Есеп 
беруге тиісті 
тұлғалармен 

есеп айырысу 

3350-
Персоналмен 

еңбек ақы 
бойынша есеп 

айырысу 

7210-
Жалпы 
және 

әкімшілік 
шығыстар 

1030-Банк-
тегі есеп 
айырысу 

шотындағы 
нақты ақша 

Басқа да 
шоттар 

Жиынтығы 

1 1.01.12 500     500 
2 5.01.12  65000    65000 
3 8.01.12 21000  1570   22570 
4 15.01.1 2   2560   2560 
5 25.01.12    145000  145000 
 Жиынтығы 21500 65000 4130 145000  235630 

(сыртқы беті) 
 

№ 1 Журнал-ордеріне  
Ведомост № 1 

 
Қаңтар айы 2012 жыл 

 
1010 «Кассадағы ақша қаражаттарың 

шотының дебетінен төмендегі шоттардың кредитіне  
(қысқартылып алынды) 

 
                                                                                                                     айдың басындағы қалдық 24560 теңге 

 
№ Мерзім 

немесе 
қандай 

күндер үшін 

1250-Есеп 
беруге тиісті 
тұлғалармен 

есеп айырысу 

1030-Банктегі 
есеп айырысу 
шотындағы 
нақты ақша 

1210-Алы-
нуға тиісті 

шоттар 

6010-
Өнімді 

(жұмысты, 
қызметті) 

сатып-өткі-
зуден түс-
кен табыс 

Басқа да 
шоттар 

Жиынтығы 

1 3.01.12 300     300 
2 4.01.12  85000 55600   140600 
4 15.01.12 5000   65300  70300 
5 23.01.12   30000   30000 
 Жиынтығы 5300 85000 85600 65300  241200 

 
                                                                                                                       айдың аяғындағы қалдық 30130 теңге 
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Журнал-ордерлердің жиынтық мәліметтері есепті кезеңнің (айдың) аяғында 

Бас кітапқа көшіріледі. Бас кітаптың мәліметтері бойынша айналым ведомосы 
(сальдолық) бухгалтерлік баланс жасалынады. Төменде бухгалтерлік есептің 
журнал-ордерлік нысанының сұлбасы ( сурет 6.2.) келтірілді. 

 
Бухгалтерлік есептің  журнал ордерлік нысаны  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 6.2 Бухгалтерлік есептің  журнал ордерлік нысаны  
 
Бухгалтерлік есептің журнал-ордерлік нысанын пайдалану кезінде 

шахматтық бақылаушы ведомосты және шахматтық балансты құру қажеттілігі 
туындамайды. 

Бухгалтерлік есептің автоматтандырылған нысаны - бүгінгі күннің 
талабына сай, электрондық есептеу машиналарын кеңінен пайдалануға 
негізделген. Бұл нысан есептік процесстің бастапқы құжаттардан бастап, 
бухгалтерлік қорытынды есепке дейін кешендік автоматтандыруды қамтамасыз 
етеді. 

Кәсіпорында бухгалтердің автоматтандырылған жұмыс орнын құру көп 
жағдайда бухгалтерлік есепті жетілдіруге мүмкіндік туғызады. 

Бухгалтердің автоматтандырылған жұмыс орнын ұйымдастыру 
проблемасын шешуде бірнеше кезеңдерді бөліп көрсетуге болады. 

Бірінші кезеңде – есеп аппаратының бөлімдерінде есептеу техникаларының 
негізінде бухгалтердің жеке автоматтандырылған жұмыс орнын құру 
болжанады. 

Бастапқы құжаттар Касса кітабы 

Аналитикалық 
шоттардың 
картотекасы 

Бас кітап 

Журнал ордерлер 

Аналитикалық шоттар 
бойынша айналым 

ведомостары 

Бухгалтерлік баланс және басқа да 
қорытынды есеп нысандары 

Көмекші және 
топтастырушы 
ведомостар 
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Екінші кезеңде – есеп аппаратының ішінде бухгалтердің автоматтан-
дырылған жұмыс орнының  локалдық желісі жасалынады.  

Үшінші кезеңде -  құжаттаудың және есеп ақпараттарын өңдеудің 
локалдық желісі ұйымдастыру және есептеу техникасының құралдарымен бір 
жүйеге бірігеді. 

Бұл келешекте ақпараттарды өңдеудің қағазсыз технологиясын жасауға 
мүмкіндік береді. 

Қазіргі кезде басқару және есеп аппаратының жұмыскерлері үшін 
автоматтандырылған жұмыс орнын құрудың бірінші және екінші кезеңдерінің 
міндеттерін шешудің барлық алғы шарттары жасалынған.  

Жұмыстың басында анықтамалық сипаттағы ақпарат электронды есептеу 
машинасына енгізіледі, мұнда ағымдағы есептік ақпарат бастапқы құжаттардан 
немесе белгілі бір тіркеушілерден арнайы бағдарламалар бойынша 
компьютерлерге түсіріледі, содан соң ол ақпарат өңделеді, сақталады, 
қажеттілігіне байланысты оны компьютер экранына немесе баспаға шығаруға 
болады. 

Электрондық есептеу машинасынан алынатын жүйелік және 
хронологиялық жазулары бар кез келген құжат есеп регистрі бола алады.                                                                                                      

Өңделетін есеп ақпараттарының көбеюіне байланысты ұжымдық жұмысты 
ұйымдастыру мақсатында субъектінің алдында жаңа жұмыс күші мен жаңа 
жұмыс орындарын қамтамасыз ету проблемасы туындайды. Сөйтіп, 
нәтижесінде жеке компьютерлерді бір жүйелік бағдарламаға біріктіру қажеттігі 
пайда болады. Мұндай жобаның негізін компьютерлік бағдарлама енгізілген 
серверлер құрайды. Бұл бірлесіп жұмыс атқаруға негізделген және есептің 
алдына қойылған мақсаттарға жетуді көздейтін компьютердің, операциялық 
жүйенің және бухгалтерлік есеп бағдарламасының бірлескен аппаратты-
бағдарламалық кешені. 

Сервер бухалтерлік және басқару есебінің жалпы ақпараттық базасымен 
жабдықталған бағдарламамен бухгалтерия қызметкерлерінің бірнешеуінің бір 
уақытта бір біріне кедергісіз жұмыс істеуіне, тұтынуына мүмкіндік береді.  
Сонымен қатар ол құжаттарды баспаға шығаруды, факстарды және электрондық 
пошталарды жіберуді және басқадай жұмыстардың орындалуын аз уақыт ішінде 
тиімді жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. 

Кәсіпорында бухгалтердің автоматтандырылған жұмыс орнын құру 
бухгалтерлік есепті жетілдіруге мүмкіндік туғызады. Бухгалтерлік есепті 
автоматтандыру жүйесінде әртүрлі бағдарламалар пайдаланылады. Солардың 
ішінде ерекше орын алатын қарапайым есепті жүргізуде де, қосарланған есепті 
жүргізуде де пайдаланылатын әмбебап бухгалтерлік бағдарлама – “1С: 
Бухгалтерия”. Бұл бағдарлама Қазақстан Республикасының заңынан 
туындайтын қандай да болмасын өзгерістер жағдайында жұмыс істей алады. 
“1С: Бухгалтерия” бағдарламасын пайдалана отырып бухгалтер шот тізбегіне, 
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проводкалар жүйесіне және аналитикалық есеп объектілерінің тізіміне өзі 
түзету енгізе алады. 

Төменде  бухгалтерлік  есептің  автоматтандырылған  нысанының сұлбасы  
(сурет 6.3.) келтірілді. 
 Бухгалтерлік есептің автоматтандырылған жұмыс орнын қолдану 
мынандай мүмкіндіктерге қол жеткізеді: 

- есеп мәліметтерінің  сапасы мен оперативтілігін  (жылдамдығын) 
жоғарылатады; 

- аралық ақпарат тасымалдаушыларды  дайындауды қысқартады;  
- қол еңбегінің, қағаз өңдеу шығындарын азайтуға жағдай туғызады.  

 
Бухгалтерлік есептің  автоматтандырылған нысаны 

 

 

 

 

 

 

Мәліметтерді машинада өңдеу 

 

 

 

 

 

  
 Сурет 6.3 Бухгалтерлік есептің  автоматтандырылған нысаны 

 
Бухгалтерлік есептің жеңілдетілген нысаны – шағын кәсіпкерлік 

субъектілерінің бухгалтерлік есебін ұйымдастыруда кеңінен пайдаланады. 
Шағын кәсіпкерлік субъектілерінде есеп объектілері мен  қаржы-шаруашылық 
операциялары әлдеқайда аз, ол әрине өндірістік босалқылардың, шығындардың, 
сатып-өткізу операцияларының, есеп айырысулардың, қорлардың қаржылық 
нәтижелердің есебін жеңілдетуге қолайлы мүмкіншіліктер жасайды.  

Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі мен қаржылық қорытынды есеп 
беруін жеңілдетілген (қысқартылған) нысанмен жүргізу Қазақстан 

Бастапқы құжаттар 

Бастапқы құжаттардың мәліметтерін 
электрондық есептеу машинасына енгізу 

Бухгалтерлік 
баланс 

Есеп нысаны 
шегіндегі қажетті 

нәтижелік 
ақпараттар 

Қаржы шаруашылық 
қызметтің нәтижесі 
жөніндегі қорытынды 
есеп 
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Республикасы Президентінің заң күші бар «Бухгалтерлік есепке алу туралың 
жарлығымен [9] белгіленді. Аталмыш жарлықты жүзеге асыру, шағын 
кәсіпкерлікті қолдаудың  арнаулы бағдарламасын жүзеге асыру және оған 
көмектесу мақсатында бухгалтерлік есептің N23 «Шағын кәсіпкерлік 
субъектілерінің есебі және қорытынды есеп беруің деп аталатын Қазақстандық  
стандарты [11] жасалынып қабылданды.  

Бухгалтерлік есепті жеңілдетілген (қысқартылған) нысанмен ұйымдастыру 
есеп жүргізудің қарапайым болуын, шаруашылық  операцияларын уақтылы 
көрсетумен қатар, қаржылық ақпаратты жетілдіруде айқындық пен оңайлықты 
көздейді.  

Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің  бухгалтерлік есеп пен қорытынды есеп 
берудің  жеңілдетілген жүйесін таңдауы ерікті негізде жүргізіледі. Бухгалтерлік 
есепті ұйымдастырудың жеңілдетілген нысанын қолданған кезде субъектілер 
шаруашылық операцияларын есеп регистрлеріне жазу үшін негіз болып 
табылатын растаушы бастапқы құжаттарды сақтау міндетінен босатылмайды.  

Аталмыш стандартқа сәйкес шағын кәсіпкерлік субъектісі болып 
табылатын заңды тұлға ретінде тіркелген субъектілер салық базасын 
анықтаудың ықшамдалған жүйесін қолдана және салық органы белгілеген 
регистрлерде өз шаруашылық операцияларын көрсете алады, яғни оларға 
бухгалтерлік есеп беру құжаттарын толтыру және жеңілдетілген (қысқартылған) 
нысан бойынша, оның  ішінде  қосарлы  (екі жақты) жазу тәсілін, шоттар 
тізбегін қолданбай-ақ бухгалтерлік есеп стандарттарында қарастырылған  басқа 
талаптарды сақтамай-ақ кірістер мен шығыстарды  есепке алу кітабын жүргізу  
құқығы  берілген.  

Салық базасын анықтаудың ықшамдалған жүйесін қолданбайтын 
субъектілер шаруашылық қызметінің есебін шоттар тізбегін және  қосарлы (екі 
жақты) жазу тәсілін пайдалана отырып, стандартта ұсынылған есеп 
регистрлерінде немесе бухгалтерлік есептің  журнал-ордерлік нысанының  
регистрлерінде жүргізеді.  

Бастапқы  есеп құжаттарындағы мәліметтерді жинақтау, жіктеу және 
қорытындылау үшін және оларды бухгалтерлік есептің шоттары мен қаржылық 
қорытынды есепте көрсету үшін шағын кәсіпкерлік субъектілері  төмендегі 
регистрлерді пайдалана алады:  

1. Шаруашылық операциялары есебінің  кітабы.  
2. Бірнеше ведомостардан тұратын бухгалтерлік есеп регистрлері.  
Шаруашылық операциялары есебінің кітабы кәсіпорын мүлкі мен ақша 

қаражаттарының белгілі бір мерзімдегі нақты барын анықтауға  және қаржылық 
қорытынды есеп беру  үлгілерін  дайындауға негіз болатын аналитикалық және 
синтетикалық есеп регистрі болып табылады. Онда субъект пайдаланатын 
барлық шоттар ашылады және сол шоттардың әрқайсысында шаруашылық 
операцияларының есебін жүргізу  мүмкіндігі бар.  
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Шаруашылық операцияларының кітабы бастапқы құжаттардың негізінде 
немесе шаруашылық операцияларының көлемінің көптігіне байланысты 
ведомостардың жиынтық мәліметтері бойынша толтырылады. Аталмыш кітап 
пен ведомостардың мәліметтері баланс және бухгалтерлік қаржылық 
қорытынды есептің басқадай үлгілерін құру үшін пайдаланылады.   

Төменде шағын кәсіпкерлік субъектілерінде бухгалтерлік есепті 
жеңілдетілген (қысқартылған) нысан бойынша ұйымдастыру сұлбасы (сурет 
6.4.) келтірілді.  

Аталмыш стандартқа сәйкес жеке кәсіпкерлік субъектілері өздерінің 
шаруашылық қызметінің есебін салық заңында анықталған тәртіп бойынша 
жүргізеді, яғни олар шаруашылық процессі кезінде болатын өздерінің 
табыстары мен шығыстарының сомасын  тіркелген орнында салық мекемелері 
берген кітапта жүргізеді.  

Бұл кітапта шаруашылық операциялары, екі жақты жазу тәсілін және 
субъектінің қаржы шаруашылық қызметінің шоттар тізбегін қолданбай-ақ, 
хронологиялық тәртіп бойынша (бастапқы құжаттар негізінде) позициялық 
тәсілмен көрсетіледі.  

Кітап бір күнтізбелік (календарлық) жылға ашылады және ол номерленіп, 
жіппен байланып және салық органының мөрімен бекітілуге тиісті. Кәсіпкердің 
қолымен куәландырылған соңғы бетте парақтар саны жазылады. Яғни, шаруа 
қожалықтарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру «Табысң, «Шығысң, 
«Қалдықң принципіне негізделген шаруашылық операцияларының есебін 
жүргізу кітабында жүзеге асырылады.  

Қазіргі кезде шаруашылық жүргізуші субъектілер Қазақстан Респуб-
ликасының заңымен белгіленген есептің жалпы әдістемелік принциптерін және 
есеп ақпараттарын өңдеу технологиясына қойылатын талаптарды ескере 
отырып, аталмыш нысандардың бірін жетілдіру арқылы, өздерінің қаржы 
шаруашылық қызметінің ерекшеліктеріне сай, тиімді нысанда бухгалтерлік 
есепті ұйымдастыруына болады. 

 
6.6 Есеп саясаты 

 
“Есеп саясаты“ деген ұғым біздің пайдалануымызға халықаралық 

стандарттардың терминологиясын ерікті түрде аудару нәтижесінде еніп отыр.  
Бухгалтерлік есептің 1 “Есеп саясаты және оның ашып көрсетілуі” деп 

аталатын қазақстандық стандартына сәйкес кәсіпорынның есеп саясаты деп - 
бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық қорытынды есептің мағынасын 
олардың принциптері мен негіздеріне сәйкес ашып көрсету үшін субъектінің 
басшысы пайдаланатын тәсілдердің жиынтығын айтады. 

Жоғарыда аталған стандартта есеп саясатын құру тәртіптері, оның мақсаты 
мен міндеттері, әрекет өрісі, ашылып көрсетілуі анықталған.   
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Кәсіпорында қабалданған есеп саясатының басты міндеті – оның 
шаруашылық қызметін мейлінше шынайы етіп көрсететін толық, объективті 
және дұрыс ақпараттарды жасау болып табылады. Есеп саясатының сауатты 
түрде жасалынуы және оның еспті жыл ішінде өзгермеуі қаржылық қорытынды 
есп ақпараттарын сыртқы пайдаланушылар тарапынан келіспеушіліктерді, пікір 
қайшылығын, шағым талаптарды болдырмауға жағдай жасайды. 

Есеп саясаты бухгалтерлік есепті жүргізу тәсілдерін бірнеше жалпы 
көпшілік қабылдаған стандарттардың ішінен таңдап алу жолымен құрылуға 
тиісті. Егер стандарттарда қандай да болмасын бір объектінің есебін жүргізу 
тәсілі белгіленбеген болса, онда кәсіпорын бухгалтерлік есеп бойынша заңдық 
және нормативтік актілердің талаптарын ескере отырып, тиісті процедураларды 
өзі жасайды.  

Есеп варианттарын таңдауға төмендегі факторлар әсерін тигізеді:  
1. Кәсіпорынның құқықтық және ұйымдастыру-экономикалық статусы – 

меншік түрі (жеке меншік, мемлекеттік меншік), ұйымдық-құқықтық 
нысан (акционерлік қоғам, серіктестіктер және т.б.), шаруашылық 
қызметтің түрі, саласы (өнеркәсіп, ауылшаруашылық, құрылыс және 
т.б.), көлемі (шаруашылық қызметтің масшабы, сатып-өткізу мөлшері, 
жұмыскерлердің саны және т.б.); 

2. Кәсіпкерліктің ағымдағы және ұзақ мерзімді мақсаты (қосымша 
қаржылық ресурстарды тарту, рынокта бәсекелестік позицяны күшейту, 
инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру және т.б.); 

3. Шаруашылық қызметтің ерекшеліктері - өндірістік (технологиялық 
құрылым, пайдаланылатын ресурстар), коммерциялық (жабдықтауды 
және сатып-өткізуді ұйымдастыру, есеп айырысу жүйесі және 
нысандары, сатып алушылармен қарым қатынас), қаржылық (банк 
мекемелерімен, салық жүйесімен қарым-қатынас), басқару (кәсіпорын-
ның құрылымы, меншік иелерінен тәуелсіздігі, олардың алдында есеп 
беру, техникалық жағынан қамтамасыз ету деңгейі, оның ішінде тек 
компьютерлік техникамен жабдықтау); 

4. Кадрлармен қамтамасыз ету - қызметкерлердің квалификациялық 
деңгейі (тәжірибесі, іскерлігі және т.б.); 

5. Шаруашылық ситуациялары – шаруашылық, салық төлеу, бухгалтерлік 
есеп заңдарының жағдайы, рынок инфраструктурасының даму деңгейі 
және т.б.                  

Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар «Бухгалтерлік есепке 
алу туралың жарлығына және бухгалтерлік есептің N1 қазақстандық 
стандартына сәйкес субъектілердегі есеп саясаты  мынандай принциптерге 
негізделуге тиісті:  

1. Есептеу - табыстар мен шығындар бухгалтерлік есепте және қаржылық 
қорытынды есеп беруде нақты ақша қаражатының есеп айыру шотына 

151 
 



кәсіпорын кассасына келіп түсуі немесе төленуінің негізінде емес, табыстар мен 
шығыстардың пайда болуына қарай  көрсетіледі;  

2. Үздіксіз қызмет ету - субъект үздіксіз қызмет етуші, яғни көз  жетерлік 
болашақта өзінің жұмысын жалғастырушы ретінде қарастырылады; 

3. Түсініктілік - қаржылық  есептің  мәліметтері оларды пайдалану-
шыларға түсінікті болуға тиісті;  

4. Маңыздылық - қаржылық есеп ақпараттары оларды пайдала-
нушылардың шешім қабылдау процесіндегі қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін және кәсіпорынның шаруашылық қызметіне баға беруге  көмектесу үшін 
маңызды роль атқаруға тиісті;  

5. Елеулілік (мәнділік) - кәсіпорынның есеп саясаты қаржылық  
қорытынды есеп беруде елеулі ақпаратты, яғни көрсетілмей қалуы немесе  
дұрыс жазылмауы қаржылық қорытынды есепті пайдаланушылардың 
экономикалық шешім қабылдауына әсерін тигізетін ақпараттарды ашып 
көрсетуге бағытталуға тиісті;  

6. Дұрыстық - ақпараттар, егер онда  елеулі қателіктер немесе теріс пікір 
(қате түсінік) болмаса және оған  пайдаланушылар сенетін болса ғана дұрыс 
(сенімді) болып есептеледі;  

7. Бейтараптық - қаржылық қорытынды есеп ақпараттары сенімді болу 
үшін теріс пікірден азат болуға тиісті;  

8. Сақтық - белгісіздік жағдайында активтер және табыс жоғары 
бағаланып қалмау, ал міндеттемелер немесе шығындар жете бағаланбай қалмау 
үшін баға шығаруға қажетті шешім қабылдауда сақтық жасау керек;  

9. Аяқталғандық - сенімділікті (дұрыстықты) қамтамасыз ету мақсатын 
жүзеге асыру  үшін қаржылық қорытынды есеп ақпараттары толық болуға 
тиісті;  

10. Салыстырмалылық - қаржылық мәліметтер пайдалы және мазмұнды 
болу үшін  олар бір есеп беру мерзімінен  келесі есеп беру мерзіміне дейін 
салыстырмалы болуға тиісті. Ақпаратты пайдаланушылар қаржылық 
қорытынды есепті дайындауда субъект пайдаланатын есеп жүргізу саясаты 
жөнінде, саясаттағы барлық өзгерістер және ол өзгерістердің нәтижелері 
жөнінде хабардар болуға тиісті;  

11. Бір ізділік (жүйелілік) - субъект өзі  таңдаған есеп жүргізу саясатын 
бір есеп  беру мерзімінен келесі есеп беру мерзіміне дейін жүйелі түрде бір 
ізділікпен пайдаланып отырады;  

12. Әділетті және бұрмалаусыз көрсету - қаржылық қорытынды есеп 
оның ақпараттарын пайдаланушыларға субъектінің қаржылық жағдайын, 
қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижесін ақша қаражаттарының қозғалысын 
әділ және бұрмалаусыз көрсетуге тиісті.  
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Бұл принциптердің негізінде шаруашылық жүргізуші құрылымдарда 
құрылған есеп саясаты ондағы  бухгалтерлік есеп жүйесінің тұтастығын 
қамтамасыз етеді.  

Кәсіпорынның есеп саясатын құрудың негізгі болып шаруашылық 
операцияларының, активтердің, меншікті капиталдың, міндеттемелердің, 
қызмет нәтижелерінің және басқалардың есепте бейнеленуінің альтернативті 
әдістерін ұсынатын бухгалтерлік есеп стандарттары табылады. 

Есеп саясатын құру әрбір стандарт ұсынатын әдістердің біреуін таңдаудан, 
кәсіпорынның есеп жүргізу саясатын құру қаржылық қорытынды есепті 
дайындау және тапсыруға әсер ететін маңызы және жауапты процедура болып 
табылады. Есеп саясатын құруға субъект басшысы жауапты. 

Кәсіпорынның есеп саясатының мазмұны қаржылық қорытынды есепке 
тексеру жүргізуде салық инспекциясы, аудиторлар, тексеру комиссиясы 
пайдаланатын ең негізгі құжаттардың бірі болып табылады. 

Таңдалып алынған есеп саясаты тиісті ұйымдық - өкімдік құжаттарда 
көрсетілуге тиісті. Ондай құжаттарға кәсіпорын басшысының бұйрығы, өкімі, 
кәсіпорынның ішкі ережелері, нұсқаулары және процедуралары, меншік 
иелерінің шешімдері (акционерлердің, серіктестік қатысушыларының жалпы 
жиналысының шешімдері) және т.б. құжаттар жатады. Іс тәжірибеде осы 
аталған құжаттардың ішінде кең қолданылатыны - кәсіпорын басшысың 
бұйрығы.      

Есеп саясатын бейнелеуде бухгалтерлік еспті ұйымдастырудың жобалық 
материалдарының маңызы бар. Олардың ішінде - құжат айналымынң графигі, 
бухгалтерлік есп шоттарының жоспары, бухгалтерлік есептің автоматтан-
дырылған  нысанының жұмыс жобалары бар. Оларды шығарудың мақсаты – 
кәсіпорын қалап алған тәсілдердің қолданылу тәртібін бейнелеу және есеп 
саясатының түрлі аспектілері техникалық түрде қалай пайдаланылуға тиісті 
екендігі анықтау болып табылады.  

Кәсіпорынның есеп саясатына арналған құжаттармен бірге оның барлық 
шаруашылық және басқару жүйесін құрудың негізін қалайтын құрылтай 
құжаттарының (жарғы, құрылтай келісім шарты) маңызын атап айту керек.   

Есеп саясаты кәсіпорындағы есеп жүргізу процессінің  барлық аспектілерін 
қамтиды - әдістемелік, техникалық, ұйымдық.  

Бухгалтерлік есептің әдістемелік аспектісі активтерді бағалау тәсілдері, 
амортизацияны есептеу тәсілдері, табыстарды анықтау тәсілдері сияқты 
элементтерден тұрады. 

Техникалық аспект - бухгалтерлік есепті жүргізу нысанын  
(жеңілдетілеген, автоматтандырылған, журнал-ордерлік) анықтайды. 

Ұйымдық аспект – кәсіпорындағы бухгалтерлік қызметті ұйымдастыру 
элементтерін қамтиды. 
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Төменде кәсіпорынның есеп саясатын құрайтын үш аспектінің элементтері 
және бухгалтерлік есептің ұлттық стандарттарында қарастырылған 
альтернативтік таңдау варианттары келтірілді. 

Кәсіпорын қабылдаған есеп саясаты қаржылық қорытынды есеп 
мәліметтерін сыртқы пайдаланушылар үшін ашылып көрсетілуге тиісті. 

Бухгалтерлік есептің 1 “Есеп саясаты және оның ашып көрсетілуі” деп 
аталатын қазақстандық стандартына сәйкес есеп саясатының ашылып  

Кәсіпорынның есеп саясатының негізгі аспектілері 
 

№ 
р/н 

Есеп 
саясатының 
аспектілері 

 
Таңдау варианттары 

1. Бухгалтерлік 
есепті 
ұйымдастыру 

1.Құрылымдық бөлім ретінде бухгалтерия аппаратын құру 

2.Бухгалтерлік есепті  жүргізуді келісім-шарт негізінде арнайы фирмаларға немесе 
маман бухгалтерлерге тапсыру 

3.Бухгалтерлік есепті субъект басшысының өзінің жүргізуі 

2. Бухгалтерлік 
есеп нысаны 

1. Мемориалдық-ордерлік 
2. Журнал-ордерлік 
3. Жеңілдетілген (қысқартылған) 
4. Автоматтандырылған 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бухгалтерлік 
есеп жүргізу 
әдістемесі 
 
3.1. Қателер-ді 
түзету жә-не 
елеулі қа-
теліктер 
 
3.2. Негізгі 
құралдардың 
тозуын есептеу 
әдісі 
 
 
3.3. Өндіріске 
босатылатын 
материалдар-
ды бағалау 
әдісі   
 
3.4. Өндіріс 
шығындары 
есебінің әдісі 
 
 
3.5. Қаржы-лық 
инвести-
цияларды ба-
ғалау әдісі 
 
Ж т.б. 
 

 

 

 

1. Бөлінбеген табыстың бастапқы қалдығының өзгеруі 
2. Есепті кезеңнің таза табысын немесе зиянын анықтауды енгізу 

 

 

1. Бірқалыпты 
2. Өндірістік 
3. Кеміп отыратын қалдық 
4. Кумулятивтік 

 

1. Орташа құн 
2. ФИФО 
3. ЛИФО 
4. Ерекшеліктеріне қарай теңестіру              

 

1. Нормативтік 
2. Тапсырыс бойынша 
3. Өндірістік кезеңдер бойынша 
4. Қарапайым 

 

1. Ағымдағы құн  

2. Сатып алу құны мен ағымдағы құының ең төменгісімен 

3. Сатып алу құны 

4. Қайта бағалауды ескергендегі құны 
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көрсетілуі деп – оның есеп беру мерзімі ішінде субъект пайдаланған және 

кәсіпорынның қаржылық жағдайына өз әсерін тигізетін аспектілерін жазып 
көрсету процессін айтады.  

Есеп саясаты ең бірінші қаржылық қорытынды есеп беруге түсіндірме 
хатта ашылып көрсетілуге тиісті.  

Кәсіпорын басшысы бекіткеннен кейін есеп саясаты нормативтік құжат 
статусына ие болады. Кәсіпорынның есеп саясатымен белгіленген бухгалтерлік 
есеп жүргізу тәртібінің сақталмауы субъектінің мүліктік және қаржылық 
жағдайының бұрмалануына әкеліп соқтыратындықтан, оны бухгалтерлік 
есептің дұрыс жүргізілмеуі деп айтуға болады. 

 
Өз білімін тексеру  сұрақтары: 

 
1. Бухгалтерлік қызметтің негізгі міндеті не? 
2. Кәсіпорында бухгалтерлік еспті ұйымдастыруға кім жауапты? 
3. Құжаттаудың мәнін түсіндіріңіз. 
4. Бухгалтерлік құжат деген не? 
5. Бухгалтерлік құжаттар қандай белгілері бойынша жіктеледі? 
6. Пайдалану мақсаты бойынша құжаттар қандай топтарға бөлінеді? 
7. Құжат реквизиттері дегеніміз не? 
8. Құжаттарды толтыру тәртібін түсіндіріңіз. 
9. Құжат айналымы дегеніміз не? 
10. Түгелдеу деген не? 
11. Түгелдеу қорытындысы қандай құжатта көрсетіледі? 
12. Есеп регистрлері деген не? 
13. Есеп регистрлерінің түрлерін атаңыз. 
14. Есеп регистрлеріндегі қателерді түзетудің қандай әдістері бар? 
15. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру нысандарын атаңыз, олардың 

әрқайсысына сипаттама беріңіз. 
16. Бухгалтерлік есептің жеңілдетілген (қысқартылған) нысанының мәні неде? 
17. Есеп саясаты деген не?  
18. Кәсіпорынның есеп саясатын құруда және оны пайдалануда қандай 

принциптер сақталуға тиісті? 
19. Есеп саясаты бухгалтерлік есеп жүргізудің қандай аспектілерін қамтиды? 
20. Есеп саясатын ашып көрсетудің мәні неде?  
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7.1 Табыстардың есебі 

Кәсіпорынның басқару аппараты қаржылық қорытынды есептің дұрыс әрі 
шынайы дайындалуына жауапты.  

Қаржылық қорытынды есеп, әдетте, ішкі және сыртқы тұтынушылардың 
ақпараттық сұранысын қанағаттандыруы тиіс. Бұл ретте, қаржылық қорытынды 
есепті дайындауда оның негізгі концепцияларын ұстану маңызды шарт.   
          Сақтық (консерватизм) принципі (conservatіsm), бұл - белгілі бір 
анықсыздық жағдайында есептеулер жасауда ұстанатын сақтық принципі, яғни 
акивтер мен табыстардың жоғары бағаланбауы, ал міндеттемелер мен 
шығыстардың төмен бағаланбау ұстанымы. 
          Консерватизм принципі бойынша шектеу, егер концептуалдық 
принциптер екі альтернативаныда бірдей қатар қанағаттандырса, онда таңдау 
таза пайдаға және/немесе  активтердің жалпы сомасына ең аз деңгейде  
жағымды әсер беретініне таңдау жасалынады. Егер табыстарды бағалаудың екі 
альтернативті әдісі де рұқсат етілген жағдайда, онда бухгалтерлік есепте 
бағалау сомасының ең төменгі мөлшері таңдалынып алынады. Ал, 
міндеттемелерді бағалауда альтернативті әдістердің ішінен міндеттемелердің ең 
жоғарғы бағалануы таңдалынады. Табыстар, шығындар, пайда мен зиянның екі 
альтернативті сомаларының екеуінде де дәлелді күмән болса, онда бухгалтерлік  
есепте таза пайда сомасына ең аз деңгейде жағымды эффект беретін әдіске 
таңдау жасалынады. 
          Сақтық,  бұл - есепке қандай мәліметтерді енгізу немесе өлшем сомасын 
нақты анықтау мүмкін болмаған жағдайда, қаржылық қорытынды есептің 
ақпараттарын тұтынушылар көз қарасымен қарағанда, таза табыс пен активтер 
деңгейін артық бағалағаннан көрі, оны кем бағалау ұстанымы. Консерватизм 
принципін ұстану мысалдары болып, босалқылар мен мүліктерді бағалау үшін 
ең төменгі бағалар және нарықтық мүмкіндіктердің ең қолайсызы назарға 
алынады, негізгі құралдардың болжамды тиімді қызмет ету мерзімі және 
олардың қалдық құндарының ең азы таңдалынып содан амортизациясы 
есептелінеді. 

Материалдылық принципі (materіalіty), бұл – қандайда бір 
шаруашылық операциясының салыстырмалы түрдегі маңыздылығын 
анықтайды. Яғни, егер орындалған операция, ақпарат тұтынушы тұлғаның 
шешіміне тікелей әсер ететін болса, онда операция маңызды болып танылады. 
Шаруашылық фактісінің маңыздылығы оның сипаты мен сандық өлшеміне 
байланысты. Мысалы, миллиардтық табыс айналымы бар компанияда 1млн. 
сомасындағы қате маңызды емес, бірақ 1млн. сомасындағы пәре немесе 
алаяқтық фактілер маңызды. Бухгалтер фактілердің маңыздылығын назарға 
алуы тиіс, ал тұтынушылар олардың бағалануына сенім артады.  

Сатып - өткізу принципі (sales), бұл – тауар жөнелтілген сәттен бастап 
табыстың танылуы тиіс деген ұстанымды білдіреді, яғни табыс бар, бірақ 
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сатудан келіп  түскен ақшалай түсім жоқ. Бұл ретте, есепте екі шот: «Сатып - 
өткізуң және «Сатып - өткізілген тауардың өзіндік құның пайдаланылады.  

Пайда табу –  бұл кез-келген кәсіпкерлік қызметтің негізгі мақсаты. 
Сондықтан бухгалтерлік есептің негізгі мақсаты - кәсіпорынның осы мақсатқа 
жету барысындағы жетістігін қаржылық қорытынды есепте бағалау және 
табыстың танылуын дурыс есепке алу болып табылады. 

Таза пайда – бұл экономикалық қызметтің нәтижесінде меншікті 
капиталдың көбеюі. Таза пайда сомасы табыстар мен шығыстардың айырмасы 
ретінде анықталады. Егер шығыстар табыстардан жоғары болса, онда қызметтің 
нәтижесі таза зиян болады. Табыстардың ең қарапайым түрде бағалануы- бұл 
сатып алушылардан алынған немесе арнайы  мерзім ішінде алынуға тиісті 
активтердің құны.  

Табыстар – бұл кәсіпорын активтерінің келіп түсуі және олардың 
жақсаруы немесе кәсіпорынның тұрақты, негізгі немесе басты қызмет түрлері 
болып табылатын жабдықтау, тауарлардың өндірілуі, қызметтердің орындалуы 
және басқадай қызмет түрлерінің нәтижесінде міндеттемелердің азаюы.   

Шығыстар -  бұл шығыстар немесе активтердің басқадай пайдаланылуы, 
немесе негізгі, сондай-ақ, басты қызмет түрлері болып табылатын жабдықтау, 
тауарлардың өндірілуі, қызметтердің орындалуы және басқадай қызмет 
түрлерінің нәтижесінде міндеттемелердің көбеюі. Табыс алу процесінде 
пайдаланылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны шығыстар болып 
табылады. 

Шығыстар кәсіпорынның меншікті капиталы мен активтерін азайтады 
және пассивтерді көбейтеді. Алайда кәсіпорынның меншікті капиталы мен 
активтерінің азаю себебі тек шығыстардан ғана болмайды. Меншікті капитал 
мен активтер меншік иелерінің капиталды айналымнан шығаруынан да болады. 

Табыстар, өз кезегінде, меншікті капитал мен активтерді көбейтеді. 
Алайда меншікті капитал мен активтердің көбеюі әрдайым табыс бола бермейді. 
Меншікті капитал мен активтер меншік иелерінің капиталды қосымша  ұлғайту  
нәтижесінде де өседі. Активтер ақша қаражаттарын алу нәтижесінде өседі.  

Капитал өзгерісінің себептерін анықтау үшін кәсіпорын басқармасы және 
басқадай мүдделі тұлғалар табыстар мен шығыстардың әрбір түріне арнайы 
жеке шот ашады. Әрбір есепті мерзімнің соңында бұл шоттар жабылады, 
жиынтық нәтиже (сальдо) пайда мен зиян жөніндегі қорытынды есепке 
көшіріледі. Сондықтан да бұл шоттар уақытша немесе номиналды шоттар деп 
аталады. Есепті мерзімнің басында уақытша шоттардың бастапқы қалдығы 
нольге тең болады. 

Кәсіпорынның активтері,міндеттемелері және меншікті капитал жөніндегі 
ақпарат тұрақты немесе реалды деп аталатын шоттарда жүргізіледі. Тұрақты 
шоттардың қалдығы бухгалтерлік баланста көрініс табады. 
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Таза пайданы есептеуге және қаржылық қорытынды есепті құруды 
бухгалтер екі принципті ұстанады: 

1. Үздіксіз қызмет ету ұйғарымы 
Кәсіпорынның қызметін тоқтату жөнінде ешқандай белгі болмағанға 

дейін бухгалтер кәсіпорын үздіксіз ұзақ уақыт қызмет атқарады деп есептейді. 
2. Сәйкестілік ұйғарымы  
Табыстар, іс жүзінде тауардың сатылған және қызметтердің орындалған  

уақытына сәйкес сол тиісті есепті мерзімде көрініс табылуы тиіс және 
шығыстар, белгілі бір табыстың түрін алу барысында, соған қатысты шығыс 
болғанда ғана, сол есепті мерзімнің шығысы ретінде танылады. 
  Сәйкестілік ережесін қолдану есептеу әдісінің туындауына алып келді. 
Есептеу әдісі бойынша кәсіпорынның қаржы шаруашылық операциялары, 
олардың ақша қаражаттары төленген немесе алынған сәтте емес, яғни олардың 
іс жүзінде орындалған сәтінде бухгалтерлік есепте тіркеледі. Есептеу әдісі екі 
қадамнан тұрады: табыстар мен шығыстардың танылуы және трансформация 
(корректировка). 

Табыстың танылуы - табыстың алыну сәтін анықтау процесі.  
Мысалы: 
1.Жарнама агенттігі клиент қызметтерін төлеген кезде емес, клиенттерінің 
жарнамасын басылымға шығарған сәтінде табыс ретінде танылады. 
2. Сақтандыру компаниясы клиенттер сақтандыру полистерін сатып алған кезде 
емес, сақтандыру полисінің мерзімі аяқталған кезде табысты тіркейді. 

Есептеу принципі 
Қаржылық қорытынды есеп есептеу принципі негізінде дайындалады.  Бұл 
принцип қаржылық қорытынды есепке келесідей әсер етеді: 

• Операциялар мен оқиғалар, ақша қаражаттарының төленуі немесе келіп 
түсуі нәтижесінде емес, іс-жүзінде орындалған сәтінде танылады.  

• Бұл ақша қаражаттары немесе басқадай қаржылық ресурстардың 
бухгалтерлік баланста актив ретінде көрініс табуына мүмкіндік береді. 

• Бұл бухгалтерлік баланста міндеттемелер ретінде танылған  ақша 
қаражаттарды төлеуге немесе қызметтерді орындауға міндеттейді. 

• Пайда мен зиян жөнінде қорытынды есепте табыстар мен шығыстарды 
олардың тиісті мерзімдеріне сәйкес танылуын талап етеді. 

• Есептеу принципі сәйкестік принципімен байланысты, яғни табыстар  
ақша қаражаттарының алыну мерзімінде емес, тауарлардың сатылған 
немесе қызметтердің орындалған сәтінде танылады. 

Мысалы: 
1. Серіктестік 2012 жылдың 21 наурызында сатып алушыға, жалпы сомасы  

458 000 теңге болатын, өнімді жөнелтті және сол сомага сатып алушыға   шот 
ұсынды. Осы шаруашылық фактісіне келесі корреспонденция орындалады: 
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 ДТ                 КТ 

              1210 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің  
                         қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                                                     458 000          
                                6010 «Өнімді сатып-өткізуден және қызмет көрсетуден  
                                          түскен табысң                                                                                                              458 000   
 
2. Серіктестік 6 айға, жылдық мөлшері 30 пайыз көлемінде сый-ақы 
тағайындалған, 800 000 теңге сомасына инвестиция салды. Есептік принципіне 
сәйкес серіктестік ай сайын алынуға тиісті пайыздарды есептейді. Ай сайын  
бухгалтерлік есепте келесі шоттар корреспонденциясы орындалады: 

                                                                                               ДТ                 КТ 
                             1270 «Алынуға тиісті қысқа мерзімді сый-ақыларң                                    20 000 
                                                   6110  «Сый-ақылар бойынша табыстарң                                                           20 000 
 
Егер пайыздар тоқсан сайын алынатын болса, бухгалтер бухгалтерлік есепте 
келесі шоттар корреспонденциясы орындалады: 

                                                                                                         ДТ                 КТ 
                         1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                     60 000 
                                          1270 «Алынуға тиісті қысқа мерзімді сый-ақыларң                                                    60 000    

 
 

7.2  Ақша қаражаттарының есебі 

 Бухгалтерлік есептің 1 «Қаржылық қорытынды есепті дайындап тапсыруң 
деп аталатын халықаралық стандартына сәйкес актив оны сатып өткізу немесе 
сату үшін ұстау не болмаса кәсіпорынның операциялық қызметінің әдеттегі 
жағдайында пайдалану ұйғарылған кезде; кәсіпорында көбінесе коммерциялық 
мақсаттар үшін немесе қысқа мерзім ішінде болатындығы және есепті кезеңнің 
басынан бастап 12 айдың ішінде сатып-өткізілетіндігі болжанған кезде; ақша 
қаражаттары немесе пайдаланылуына шек қойылмайтын оның эквиваленттері 
түріндегі активтер ретінде танылған кезде ғана ағымдағы активтер ретінде 
есепке алынуға тиісті.  
 Ағымдағы активтерге: тауарлы-материалдық босалқылар (өндірісте 
немесе жұмыстарды атқару мен қызмет көрсету үшін пайдаланылатын 
материалдар, шикізаттар, сатып алынған шала фабрикаттар мен құрастырушы 
бұйымдар, ыдыс және ыдыстық материалдар, қосалқы бөлшектер, құрылыс 
материалдары және басқадай материалдар), аяқталмаған өндіріс, субъектінің 
шаруашылық қызметі барысында сатып-өткізуге арналған дайын өнімдер, 
тауарлар; ақша қаражаттары (кассадағы, банкте ашылған шоттардағы), 
қаржылық инвестициялар (құнды қағаздарға салымдар); өтелу (жойылу) мерзімі 
бір жылға дейінгі дебиторлық борыштар жатады. 

Бухгалтерлік есептің 1 «Қаржылық қорытынды есепті дайындап 
тапсыруң деп аталатын халықаралық стандартына сәйкес ағымдағы активтер 
субъектінің  бухгалтерлік балансында мынадай топтарға жіктеліп көрсетіледі:  
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1. Өңделу немесе сатып-өткізілу мерзіміне қарамастан  тауарлы материалдық 
босалқылардың барлық түрлері. 

2. Есеп берілген мерзімнен бастап бір жыл ішінде есептен шығарылады деп 
күтілетін алдағы кезеңнің есебіне жататын шығыстар. 

3.  Ақша қаражаттары. Пайдаланылуына шектеу қойылған ақша қаражаттары,  
егер ол шектеулер бір жылдың ішінде алынып тасталынатын болса, 
ағымдағы активтердің құрамына кіргізіледі;  

4. Ағымдағы құнымен көрсетілген қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар,  
    егер ол құнның олардың баланстық құнынан айырмашылығы болса; 
5. Есеп берілген мерзімнен бастап бір жыл ішінде қайтарылып алынатын 
дебиторлық борыштар: 

- ағымдағы активтерді сатып алу үшін төленген аванстық төлемдер; 
- қайтарылып алынуға тиісті борыштар; 
- алынған вексельдер; 
- негізгі шаруашылық серіктестік және оның еншілес серіктестіктері 

арасындағы операциялар нәтижесінде пайда болған дебиторлық 
борыштар; 

- кәсіпорынның есеп беруге тиісті тұлғаларының дебиторлық борыштары; 
- басқадай дебиторлық борыштар.     

     Қаржы нарығының күрделенуіне байланысты ақша қаражаттарын 
басқарудың маңыздылығы арта түсуде. Қатаң бәсекелестік жағдайында 
өндірістік жаңалықтарды енгізу және шаруашылық процессін ары қарай дамыту 
үшін кәсіпорындардың  ақша қаражаттары болуға тиісті. Ақша қаражаттары мен 
олардың эквиваленттерін дұрыс ашып көрсету және оларды жіктеу 
кәсіпорынның өтімділік деңгейін (ликвидтілігін) дәл бағалау үшін қажет. 
     Бухгалтерлік есептің 7 «Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі 
қорытынды есепң деп аталатын халықаралық стандартына сәйкес ақша 
қаражаттарына, оның эквиваленттеріне  нақты ақшалар және талап етілгенге 
дейінгі салымдар жатады. 
 Ақша қаражаттарының эквиваленті деп - ақша қаражаттарының белгілі 
бір сомасына жеңіл айнала алатын және құндылықтың өзгеру қаупіне аз 
ұшырайтын қысқа мерзімді, өтімділігі (ликвидтілігі) жоғары салымдарды 
айтады. 
 Ақша легі деп - ақша қаражаттары мен олардың эквиваленттерінің келіп 
түсуі мен шығуын айтады.  
 Шаруашылық жүргізуші субъектілердің нақты ақша қаражаттары, әдетте,  
кассадағы бар нақты ақшаларынан,  есеп айырысу, валюталық шоттарындағы 
және банкте ашылған арнайы шоттардағы  нақты ақшаларынан тұрады. Нақты 
ақшаның осы аталған сақталу орындары бойынша есебі төменде қарастырылды. 
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Кассадағы ақша қаражататрының және қысқа мерзімді қаржылық 
инвестициялардың есебі  
         Қолма қол ақша немесе несиені пайдалану арқылы сатып алу, сатып-өткізу 
операцияларының нәтижесінде кәсіпорында ликвидті активтер пайда болады. 
Ликвидті активтерге (short–term lіquіd assets) ақша қаражаттары, қысқа 
мерзімді инвестициялар, алынуға тиісті шоттар мен вексельдер жатады. Олар 
тез уақыт аралығында ағымдағы міндеттемелерді өтеуге пайдаланыла алады. Ал 
функционалдық шаруашылық қызметтің активтері ликвидтілігі төменірек 
болып табылады. Ондай өндірістік активтерге материалдық босалқылар, 
ғимараттар, жабдықтар, материалдық емес активтер, табиғи  ресурстар жатады. 
Әдетте, ақша қаражаттары кассадағы қолма қол ақшадан, клиенттерден келіп 
түсетін чектер мен ақша аударымдарынан және банктегі ағымдағы шоттардағы 
салымдардан тұрады. «Кассаң шотында еркін пайдалануға рұқсат етілмейтін 
компенсациялық қалдық (compensatіng balance) деп аталатын сома да болуы 
мүмкін. Компенсациялық қалдық, бұл – берілген несие бойынша келісім-
шарттың орындалуын қамтамасыз ету мақсатында, банктің талабы бойынша 
кассада сақталатын минималды сома. Мұндай келісім-шарт ақша 
қаражаттарына еркін пайдалануға шектеу қояды және компания активтерінің 
ликвидтілігін төмендетеді. Сондықтан құнды қағаздар және биржалық 
операциялар бойынша комиссия қаржылық қорытынды есепке ескертуде 
компенсациялық қалдықтың сомасын жеке ашып көрсетуді талап етеді. 
 Кей уақытта компания ағымдағы міндеттемелерді өтегеннен кейін қалған 
артық ақша қаражаттарын жоғарғы пайыздық қысқа мерзімді салымдарға салып 
тиімді пайдалануына болады. Әсіресе нарықта жоғары пайыздық салымдар 
бойынаша ұсыныстар бар уақытта компания артық ақшаларын мерзімдік 
депозиттерге, депозиттік сертификаттарға, мемлекеттік немесе басқадай құнды 
қағаздарға салады. Мұндай салымдар қысқа мерзімді инвестициялар (short-
term іnvestments) немесе нарықтағы айналымдағы құнды қағаздар 
(marketable securіtіes) деп аталынады, олар қажет кезінде ағымдағы 
міндеттемелерді өтеуге пайдаланылады.  

«Нарықтағы айналымдағы құнды қағаздарң деген термин кеңінен 
қолданылатынына қарамастан оларды «ағымдағы инвестицияларң деп атаған 
дұрыс, себебі нарықтағы айналымдағы құнды қағаздарға тек қысқа мерзімді 
құнды қағаздар емес, сонымен қатар ұзақ мерзімді құнды қағаздарда жатады.   

Кейбір кәспорындар негізгі қызмет түрінен ақша қаражаттарын көп 
көлемде жинақтай отырып, оларды қысқа мерзімді инветицияларға салады, 
мұндай салым салу шешімдері компанияның балансында келесідей көріністе 
болады:  

Айналымдағы активтер                     мың тг  
1. Касса                                                             465 
2. Нарықтағы айналымдағы Үкметтік  
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және басқадай құнды қағаздар  
және өзіндік құны бойынша  
уақытша депозиттер                                         3 546  
------------------------------------------------------------------------ 
Жиынтығы: касса және нарықтағы  
айналымдағы құнды қағаздар                          4 011 
 

Қысқа мерзімді инвестициялар бастапқыда өзіндік құнымен есепке 
алынады, мысалы, кәсіпорын 1 шілде 2012 жылы мемлекеттік казначейлік 
вексельдерді 48 000 теңгеге сатып алды делік, мерзімі 90 күндік салымдардың 
төлемінің сомасы 50 000 теңге құрайды, оған келесі шоттар корреспонденциясы 
орындалады:  
01 шілде 2012 ж.  

                                                                                           ДТ               КТ  
                          1110 «Қысқа мерзімді қаржылық инвестицияларң                                           48 000 
                                        1010 «Кассадағы ақша қаражаттарың                                                                          48 000  
 

Қысқа мерзімді инвестициялар бойынша табыс, олар іс жүзінде келіп 
түскенде ғана танылады: 
 
30 қыркүйек 2012 ж.   
                                                                                                           ДТ               КТ  
                           1010 «Кассадағы ақша қаражаттарың                                                          50 000 
                                        6160 «Қаржыландырудан алынған басқа да табыстарң                                              2 000 
                                        1110 «Қысқа мерзімді қаржылық инвестицияларң                                                       48 000  

 
Кәсіпорынның күнделікті ағымдағы шаруашылық іс-әрекетінде нақты ақша 

қаражаттары қажет болып тұрады. Сондықтан нақты ақша қаражаттарын 
кәсіпорын кассада сақтап, керекті бағыттарға жұмсап отырады.  

Кәсіпорында касса операциялары дер кезінде бастапқы құжаттармен 
куәландырылып отырады. Кассаға қабылданған нақты ақша (КО-1 
нысанындағы) «Кассалық кіріс ордерің бойынша кіріске алынады. Құжат  
төменде келтірілді.  

Құжат кәсіпорын бухгалтериясында толтырылады, оған міндетті 
түрдебухгалтердің (немесе құжатты толтыруға жауапты бухгалтердің) және 
кассирдің қолдары қойылады. Сонымен бірге ордердің екінші жыртылатын 
бөлігі ақша өткізетін тұлғаға берілетін квитанциясы болады. Онда да жоғарыда 
аталған қызметкерлердің қолдары болуы керек және кәсіпорынның мөрі 
басылады.  

Кассадан берілген нақты ақша (КО-2 нысанындағы) «Кассалық шығыс 
ордеріменң куәландырылады. Бұл құжат та кәсіпорын бухгалтериясында 
толтырылып,  оған кәсіпорын басшысының,бухгалтердің (немесе құжатты 
толтыруға жауапты бухгалтердің), ақша алушының және кассирдің қолдары 
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қойылады. Ақша алушы алған сомасын жазумен көрсеткен соң, қол қоюы керек. 
Құжат төменде келтірілді.  

Еңбек ақы және сол сияқты басқадай төлемдер қызметкерлерге арнайы 
төлем ведомостары бойынша төленеді. Ведомостың бірінші бетінде төленуге 
тиісті сомалар жазумен толтырылады, кәсіпорын басшысы менбухгалтердің 
төлеуге рұқсат еткен қолдары қойылады. Ведомоста көрсетілген соманы әркім 
өздері қол қойып алуға тиісті. Әлдекімдердің өздері келе алмайтын жағдайы 
болса, басқа біреуге «сенім қағазң беруіне болады. Мұндай жағдайда 
бухгалтерия соманы алуға тиісті адамның фамилиясы мен аты-жөнінің соңына 
сенім қағазбен алушының фамилиясы мен аты-жөнін көрсету керек. Сонан соң 
кассир ведомоске «сенім қағазң бойынша деген белгі соғып, алушыға қол 
қойдырады да, тиісті соманы төлейді. Еңбек ақы беру мерзімі біткен соң кассир 
ведомост бойынша алынбаған сомалардың тұсына «депоненттелдің деген белгі 
соғып, ведомосты жабады. Нақты берілген соманы төлем ведомосының бетіне 
шығарып, сол сомаға «Кассалық шығыс ордерінң толтырады. 

Кассаның кіріс және шығыс операциялары жүзеге асырылған соң, кіріс 
және шығыс ордерлерінің қосалқы құжаттарының бәріне «төлендің және 
«қабылдандың деген штамп (мөр) басып куәландырады. Кіріс және шығыс 
ордерлері кассаға берілмес бұрын  
бухгалтериядағы кассаның кіріс және шығыс ордерлерін тіркеу журналына 
тіркеледі. Касса операцияларын жүргізуші жоғарыда аталған бастапқы 
құжаттардың барлық реквизиттерін сақтай отырып, таза, анық, дұрыс толтыруға 
тиісті және оларды түзетуге болмайды.  

Кәсіпорында кассаның кіріс және шығыс ордерлерінің мәліметтері, 
операциялар жүзеге асқан соң «Касса кітабынаң (КО-3 нысанындағы) 
тіркеледі. Касса кітабының парақтарын номерлеп, жіппен байлап, кәсіпорын 
басшысы менбухгалтердің қолдары қойылып, мөрмен бекітілгеннен кейін 
кассирге пайдалануға беріледі. Касса кітабының парақтары екі бөлімнен 
тұрады: түбірінен және жыртылмалы бөлігінен. Жыртылмалы бөлігі көшірмелі 
(қара) қағаз арқылы толтырылады. Касса кітабына әр құжат рет санымен 
тіркеліп, ондағы соманың қайдан келгені немесе кімге берілгені және әрбір 
сомаға касса шотымен корреспонденцияланушы шоттардың шифры (номері) 
көрсетіледі. Жұмыс күнінің соңында кассир кітап бойынша кіріс және шығыс 
операцияларын жинақтап, келесі күнге қалған қалдықты анықтайды, оның 
ішінде еңбек ақыға арналған соманы бөліп көрсетеді, тіркелген кіріс және 
шығыс ордерлерінің санын көрсетіп қол қояды. Содан кейін касса кітабының 
жыртылмалы бөлігіне кассаның барлық құжаттарын тіркеп бухгалтерияға 
өткізеді. Оны кассирдің есебі деп атайды. Кассирдің есебін тексеріп, 
қабылдаған бухгалтер касса кітабындағы түбіршікке қол қойып береді. Касса 
кітабы төменде келтірілді. 

Касса операцияларының бухгалтерлік есепте тіркелуі 
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Субъект бухгалтері ондағы соманың кірісін бір бөлек, шығысын бір бөлек 
топтап, бухгалтерлік есеп регистрлеріне (журнал-ордерлерге, ведомостарға) 
жазады.  

Кассадағы нақты ақшаның қозғалысы бойынша операциялар төмендегі 
бухгалтерлік жазулар арқылы тіркеледі: 
1) Сатып өткізілген тауарлар, көрсетілген қызметтер, орындалған жұмыстар 

үшін кассаға төленген нақты ақшаның сомасына:    
                                                                                       ДТ              КТ 

1010   «Кассадағы  ақша қаражаттарың                                                          6 000         
                1210 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің  
                         қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                                                       6 000                  
                
2) Банктегі есеп айырысу шотынан алынған нақты ақшаның  сомасына: 

 ДТ              КТ 
1010   «Кассадағы  ақша қаражаттарың                                                         45 000        
             1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                              45 000 

 
3) Банктегі есеп айырысу шотына өткізілген нақты ақша сомасына: 

                                                                 ДТ            КТ 
1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                         20 000     
          1010   «Кассадағы  ақша қаражаттарың                                                                   20 000        
 
4) Жұмыскерлерге кассадан берілген еңбек ақы сомасына: 

                                                           ДТ             КТ 
3350 «Персоналмен еңбек ақы бойынша есеп айырысуң                                     75 000        
          1010 «Кассадағы ақша қаражаттары «                                                                     75 000      

 
5) Есеп беруге тиісті адамдарға кассадан берілген нақты ақша сомасына: 

                                                                          ДТ         КТ 
1250 «Жұмыскерлердің қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                     30 000            
                1010 «Кассадағы ақша қаражаттарың                                                                 30 000     
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ныс. №КО-1                                

  Сәулет ЖШС-гі                                                                                 Сәулет ЖШС-гі  
                                                                                              
 кәсіпорын, ұйым                                                                                                                                                               кәсіпорын, ұйым                                                                                                                      

                           Кассалық кіріс ордері                                                                                                              Кассалық кіріс  
ордеріне түбіршек №56 

                                                                                                                                                                                                              Қабылданды                                                                                                
Шаяхметов    Ерболдан             

құжат-
тың 

номері 

Толтырылу күні  Коррес-
понден-

цияланушы 
шот, аралық 

шот 

Аналитик
алық 

есептің 
коды 

 
сомасы 

Мақсатты 
коды 

                                                                                                                                                                                                                         

 
56 

 

 
15.05.2012ж. 

  
   301 

 
     2 

 
  24500-00 

 
        15 

  

                                                                                                                                                          
Қабылданды   Ермекұлы Нуржан                                                                                                                              Негізі  
 
Негізі          өнімді сатып-өткізуден түскен түсім қабылданды                                            өнімді сатып-өткізуден                                                                                             түскен  түсім қабылданды 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Жиырма төрт мың бес              жүз теңге оо тиын    

                                             
                          Жиырма төрт мың бес жүз теңге 00 тиын                                                                                               15 мамыр 2012 жыл 
                                       жазумен                         
Қосымша  
                                
                              бухгалтер                            Асанжанов Е.                                                                                             бухгалтер        Асанжанов Е.         
                              Қабылдаған  кассир           Исабаева А.                                                                                          Қабылдаған           Исабаева А.      
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ныс. № КО-2 
Сәулет ЖШС-гі  
Кәсіпорын, ұйым          
                                              Кассалық шығыс ордері 

                                    
 

 
Құжат номері 

 
Жасалған күні 

 
Корреспонденцияланушы шот, 

аралық шот 

 
Талдамалық есеп коды 

 
Сомасы 

Нысаналы 
мақсатты коды 

 
352 

 
10.05.2012 ж. 

 
1251-1 

 
317 

 
6 250 

 
04 
 

 
Берілсін                инженер  Мақсатов Жанболат Шаншарұлына  
 
Негізі                      кәсіпорынға қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін  
 

                               Алты мың екі жүз елу теңге  00 тиын 
                                                                                                                        жазумен 
Қосымша    
 
Басшы                Қожахметов Д.                               бухгалтер               Асанжанов Е. 

Алдым       Алты мың екі жүз елу теңге 00 тиын 
 
2012 жылғы 10 мамыр                                                                 Мақсатов Ж. 
                                                                       қолы 
№ 0004058  жеке куәлігі  25 қаңтар 2011 жылы ҚР Әділет Министрлігі берген    
                                          құжаттың түрі, номері, берілген уақыты   
                                                             
Берген кассир                             Исабаева Алтын 
 
 ″10″_мамыр__2012_ ж.  
касса кітабы   
Парақ ___1____ 
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Кімнен алынды немесе 
кімге берілді 
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Кіріс 

 
 

Шығыс 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
 Күннің басындағы қалдық …25 200 

теңге 00 тиын ………… 
    

61 А. Мамыровтан  1251 500   
62 М. Қайыровтан  1252 4 800   
63 Р.Жамшитовтан 1210 65 800   
25 Жұмыскерлерге сәуір айына 

есептелген еңбек ақысы берілді 
3350  

 
 
50 000 

 

26 Қ. Халықовқа 3398  2 500  
27 Н. Алиевқа  3398  1 500  
      
      
      

      
      
      Күн бойына барлығы………….. 

Күн соңындағы қалдық …..….. 
оның ішінде еңбек ақыға…….. 

96 300 54 000 
      42 300 

Х 
      50 000    Х 
        
      
      
      Кассир             Исабаева А. 

Касса кітабындағы жазулар тексерілді,…3.…кіріс және …3… 
шығыс ордерлері алынды 
Бухгалтер         Асанжанов Е. 

      
                            Көшірілді……  71 100 54 000  
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Банктегі есеп-айырысу шотындағы ақша-қаражаттарының есебі  
 
Нақты ақшасыз есеп айырысу нысандары және олардың сипаттамасы 
 Қазақстан Республикасының «Ақша төлемі және аударымы туралың 
заңына сәйкес Қазақстанда нақты ақшасыз есеп айырысудың төмендегі 
нысандары пайдаланылады: 

- төлем тапсырмалары бойынша есеп айырысу; 
- талап-төлем тапсырмасы бойынша есеп айырысу; 
- чектер бойынша есеп айырысу; 
- вексельмен есеп айырысу; 
- төлем карточкаларын пайдалану; 
- банк шотын тікелей дебеттеу; 
- инкассалық өкімдер; 
- Қазақстан Республикасының заң актілерінде көрсетілген  

       басқадай нысандар. 
 Аталмыш заңға сәйкес нақты ақшасыз есеп айырысу нысандары жүзеге 
асырылғанда төмендегі негізгі түсініктер қолданылады: 

 Ақшаны жөнелтуші банк және сол ақшаны қабылдаушы банк арасында 
құрылған келісім шарт негізінде ақша қаражаттарын қабылдап алатын 
банк – бенефициар банкі деп аталады. Бенефициар банкі аударылған 
ақшаны қабылдауға берілген тапсырманы және екі жақты (жөнелтуші 
банк және бенифициар банкі) келісім шартта анықталған басқадай 
шарттарды орындауы қажет; 

 Кәсіпорындардан ақшаны аудару немесе ақшаны төлеу жөнінде 
тапсырма алатын банк – тапсырма алушы банк деп аталады; 

 Ақша аудару процессіне қатынасатын, бірақ не ақшаны жөнелтуші 
банк, не бенефициар банкі болып табылмайтын кез-келген банк - 
делдал банк деп аталады.  

 Ақша аударымы немесе нақты ақшасыз есеп айырысу жүзеге 
асырылғанда төлем тапсырмасында немесе талап-төлем 
тапсырмасында ақшаны алушы ретінде көрсетілген тұлға бенефициар 
болып табылады. 

 Ақшаны төлеуге тиісті тұлғаның келісімінсіз, оның ақша 
қаражаттарын, құрылған келісім-шарттың негізінде немесе заң 
бойынша, төлеуге тиісті тұлғаның қызмет көрсетуші банкке ақшаны 
өзіне (бенефициарға) аударуға тапсырма берген тұлға - өндіріп алушы 
болып табылады, ал төлем жасаушы банк өз тарапынан ол тапсырманы 
орындауы тиіс.  

 Ақша аудару  жөнінде банкке бірінші болып тапсырма беретін тұлға - 
ақша аударымын жасаудың инициаторы болып табылады. Инициатор 
болып төлем жасаушы тұлға да және бенифициар өзі де болуы мүмкін. 

 Инкассалық өкім – төлем жасаушы тұлғаның банктегі шотынан оның 
келісімінсіз ақшаны төлетудің әдісі. 
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 Чек -  төлем жасау нысандарының бірі, бұл нысан чек берушінің өзіне 
қызмет көрсетуші банкке чек ұстаушыға онда көрсетілген соманы 
төлеуіне берген қағаз жүзіндегі бұйрығы. 

 Чек беруші - чекті жазып беретін тұлға. 
 Чек беруші тұлға өзінің шешімі бойынша чек құжатында көрсеткен 
ақшаны алатын тұлға - чек ұстаушы болып табылады. Сондай-ақ, чек 
беруші өзіне чек жазған жағдайда, чек ұстаушысы бола алады.      

 Енді Қазақстан Республикасының аумағында пайдаланылатын нақты 
ақшасыз есеп айырысу нысандарына кеңірек тоқталайық: 
Төлем тапсырмасы 
Кәсіпорынның қызмет көрсетуші банкке өзінің есеп айырысу шотынан басқа 
кәсіпорынның шотына белгілі бір соманы аударуға берген тапсырмасы. 
Төлем тапсырмасы арқылы сатып алынған тауарларға, атқарылған 
жұмыстарға, көрсетілген қызметтерге тиісті төлем жүзеге асырылады, 
салықтар және басқадай төлемдер жасалынады, жинақ банкісінің 
бөлімшелері арқылы кәсіпорын қызметшілерінің еңбек ақысы төленеді. 
Ал мұндай тапсырманы алған банк осындай нұсқауды алғаннан кейін оны 
акцептеуге немесе акцептеуден себепті түрдетартуы тиісті.  Төлеуші банк 
төлем тапсырмасын акцептеген жағдайда, кәсіпорын акцептелген төлем 
тапсырмасының орындалуын талап етуге құқылы.  
Чек 
Чек беру- төлемді жүзеге асырудың бір тәсілі, бұл жағдайда төлем, чек 
кітапшасының иесі өзінің партнерының (кредиторының)  атына, жазып 
берілген чек арқылы жасалады. Яғни, чек иесі (чек беруші) партнерына 
(кредиторына) ақшаны есеп айырысу шотынан алуға тапсырма береді, бұл 
тапсырма партнердың атына жазылған чекпен рәсімделеді, чекті алған 
партнер (чек ұстаушы) төлем жасаушы банкке чек құжатын ұсынады. Ал 
төлем жасаушы банк чекте көрсетілген соманы чек ұстаушыға тиісті тәртіп 
бойынша төлеп беруі қажет. Чек беру сәті, чек берушінің төлем 
міндеттемесін орындалғандығын білдірмейді, төлем міндеттемесі чек 
бойынша ақша алынған кезде ғана орындалады. Чектер жабылған және 
жабылмаған чектер болып бөлінеді. Чек төлемі бойынша есеп айырысу үшін, 
чек кітапшасын аштырған тұлға, банкке алдын ала салынған депозитпен 
қамтамасыз етілген чектер  жабылған чектер болып табылады. Депозитпен 
алдын ала қамтамасыз етілмеген чектер жабылмаған чектер болып 
табылады. Чектерде олардың төлемі жөнінде, оның ішінде жабылмаған 
чектер  бойынша да, банктің кепілдемесі болуы мүмкін. Чекті пайдалануға 
байланысты құқықтары мен міндеттер, чек кітапшасын аштырған тұлға мен 
қызмет көрсетуші банктің арасындағы, чектерді пайдалану туралы келісім 
шарт негізінде айқындалады. Ал, атына чек жазылған тұлғаның құқықтары 
чек иесінен чекті алған сәттен бастап туындайды.  
Аталған құқықтар мен міндеттер чек беруші чекті берген сәттен бастап іске 
асырылады.  
Чек ұстаушы онда көрсетілген ақша сомасын чек берушінің банкінен талап 
етуге құқылы. Чек ұстаушы ұсынған чекті чек берушінің банкі төлейді 
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немесе оны Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің нормативтік құқықтық 
актілерінде көзделген мерзімде және «Ақша төлемі және аударымы туралың 
Заңның 18 – бабында белгіленген негіздер бойынша төлеуден себепті 
түрдетартады.  
Вексель 
Вексельдерді төлем тәсілі ретінде қолдану Қазақстан Республикасының 
вексель айналысы туралы Заңдарымен реттеледі. 
Төлем карточкасы 
Төлем карточкасының эмитенті белгілеген шарттар  бойынша төлем 
карточкасының иесі төлемді жүзеге асырады,  нақты ақшаны алуына 
мүмкіндік туады, валюта айырбастау және басқадай операцияларды жүзеге 
асыра алады.  
Төлем карточкасы бойынша төлем жасау, төлем карточкасының эмитенті 
болып табылатын банк пен төлем карточкасының қызметін пайдаланушы 
ұйымның арасында құрылған, келісім шарт негізінде  жүзеге асырылады.  
Төлемнің бұл түрін жүзеге асыруда қатысушылардың (банк пен кәсіпорын) 
төлем карточкаларын пайдалануға байланысты құқықтары мен міндеттері 
кәсіпорынның төлем карточкасын пайдалану туралы  банкке келісім берген 
кезден бастап туындайды. Мұндай келісім екі жақтың мақұлдаған келісім 
шартымен рәсімделеді.  
Кәсіпорын белгіленген төлемді келісім жасасқан банктен талап етуге 
құқылы. Ал қызмет көрсетуші банк өз тарапынан кәсіпорынның талап еткен 
ақша сомасын (ол сома мөлшері алдын-ала кәсіпорын мен банк арасында 
өзара келісіледі) төлеуге міндетті.  
Банк шотын тікелей дебеттеу 
Банк шотын тікелей дебеттеу арқылы төлем жасау, тауарлардың жеткізіліп 
берілгенін, жұмыстың орындалғанын, қызметтің көрсетілгенін растайтын, 
бенефициар ұсынған құжаттар негізінде жүзеге асырылады. Банкке 
ұсынылатын құжаттардың тізімі ақша төлеуші мен бенфициар арасында 
жасалған келісім-шартта анықталады.  
Ақша төлеушінің және оған қызмет көрсетуші банктің банк шоттарын 
тікелей дебеттеу арқылы төлемді жүзеге асыру бойынша құқықтары мен 
міндеттері, екі жақтың өзара құрған келісім-шарты жасалған сәттен бастап 
туындайды. Банк осы келісім-шартта көзделген ақша сомасының мөлшерін 
және белгіленген уақыт кезеңі шегінде төлем тапсырмасын ұсынған үшінші 
жақтың тапсырмасын  орындауға міндет алады.  
Талап - төлем тапсырмасы  
Төлем жасаушының банкі талап-төлем тапсырмасын төлем жасаушының 
акцепті болғанда ғана орындауға тиісті.  
Талап-төлем тапсырмасын пайдалану бойынша құқықтар мен міндеттер, 
төлем жасаушының талап-төлем тапсырма құжатын қызмет көрсететін 
банкке ұсынған сәттен бастап, туындайды.  
Ақша төлеушінің банкі талап-төлем тапсырмасын алған күннен кейінгі бір 
жұмыс күнінен кешіктірмей, құжатты ақша төлеуші кәсіпорынға акцептеу 
үшін беруге тиісті. Ақшаны төлеуші кәсіпорын төлем-талап тапсырмасын 
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алғаннан кейін оны акцептеуге немесе оны акцептеуден дәлелді түрдетартуға 
тиісті. Ақша төлеуші талап-төлем тапсырмасын акцептеген жағдайда, 
төлемді талап етуші үшінші жақ  ақша аударымын жүзеге асыру жөнінде 
банкке талап етуге құқығы бар.  
Инкассалық өкім 
Инкассалық өкім – төлем жасаушы тұлғаның банктегі шотынан оның 
келісімінсіз ақшаны төлетудің әдісі. 
Инкассалық өкімдер - клиенттің банк шотындағы ақшасын оның келісімінсіз 
алып қою, Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген негіздер 
бойынша және заң актілерінде айқындалған реттілікті сақтай отырып, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген тәртіппен жүргізіледі.    
Инкассалық өкімнің бастамашысы (инициаторы) төлеушінің банкіне 
инкассалық өкіммен бірге, мұндай шешімді қабылдауға негіз болған дәлелді 
құжаттардың түп нұсқасын немесе көшірмесін міндетті түрде  ұсынуы керек. 
Инкассалық өкімде төлемнің мақсаты және төлеушінің келісімінсіз ақшаны 
төлетуде қандай заңдық актіге сүйенгендігі анықтап жазылуы қажет.  
Төлемді талап етуші тұлға банкке инкасалық өкімді ұсынған сәттен бастап 
төлемге қатысушылардың құқықтары мен міндеттері іс жүзіне енеді. 
Төлем жасаушының банкі инкассалық өкімді алғаннан кейін, оны акцептеуі 
тиіс немесе жазбаша түрде себептерін айқындап, акцептеудентартады.   Егер 
банк, төлемді талап етушінің инкассалық өкімін акцептеген болса, онда 
төлемді талап етуші тұлға ақшаны аударуын банктен талап ете алады. 
Төлем жасаушының келісімінсіз, ақша төлемін жүзеге асыру процессіне 
төлемді талап етуші тұлға жауапкершілік алады. 
  

Банктегі есеп айырысу шотындағы және арнайы шоттардағы ақша 
қаражаттарының есебі 

 
Есеп айырысу шотындағы ақша қаражаттарының есебі 
 
Жоғарыда шаруашылық жүргізуші субъектілер негізгі өндірістік іс-

әрекет қаржыларына жататын ұлттық валюта түріндегі ақша қаражаттарын 
банкте ашылған «Есеп айырысуң шотында сақтайтындығын айтқан 
болатынбыз. 
 Ол шотты ашу үшін банкке белгіленген үлгідегі субъект басшысы 
менбухгалтердің қолы қойылған арнайы өтініш беріледі. Өтінішке мынадай 
құжаттар тіркелуге тиісті: 
1. Кәсіпорынның құрылуының заңдылығы жөніндегі құжат; 
2. Кәсіпорын жарғысының көшірмесі; 
3. Кәсіпорынның тіркелгені жөніндегі анықтама; 
4. Салық инспекциясының салық есебіне тіркеу жөніндегі анықтамасы; 
 Кәсіпорын басшысы менбухгалтердің қолтаңбаларының үлгісі және 
кәсіпорын мөрінің оттискісі бар екі дана карточка. 
 Есеп айырысу шоты бойынша операциялар басшылыққа алынып жүрген 
заңдар және Ұлттық банктің ережелеріне сәйкес реттеліп және тәртіп 
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бойынша ақша қаражатының еркін қалдығы шегінде шот иесінің жазбаша 
бұйрықтарының негізінде жүргізіледі. 
 Субъектінің банктегі есеп айырысу шоты бойынша нақты ақшасыз есеп 
айырысу операциялары жоғарыда аталған Қазақстан Республикасының 
«Ақша төлемі мен аударымы туралың заңына сәйкес жүргізіледі. 
Аталмыш заң бойынша банк кәсіпорынның ақша қаражатын есеп айырысу 
шотында сақтайды, сол шотқа келіп түскен ақшаны қабылдайды, оларды 
аудару, беру және басқадай операцияларды жүргізу жөніндегі кәсіпорынның 
бұйрығын орындайды.  
 Субъектінің банктегі есеп айырысу шотына нақты ақшаның қабылдануы 
және берілуі немесе нақты ақшасыз есеп айырысу банктің өзі бекіткен 
құжаттардың негізінде орындалады. Олардың ішінде кең тараған құжаттар: 
төлем хабарламасы, ақша чегі, төлем тапсырмасы, талап- төлем тапсырмасы, 
есеп айырысу чегі. 
 «Төлем тапсырмасың кәсіпорынның қызмет көрсетуші банкке өзінің 
есеп айырысу шотынан басқа кәсіпорынның шотына белгілі бір соманы 
аударуға берген жарлығын растайтын құжат. Төлем тапсырмасы арқылы 
сатып алынған тауарлар, атқарылған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін 
төлем жасалынады, салықтар және төлемдер аударылады. 
 Төлем тапсырмасын жазылған күннен бастап 10 күнге дейін пайдалануға 
болады. Алушы мен төлеушіге бір банк мекемесі қызмет көрсететін жағдайда 
«Төлем тапсырмасың 3 дана етіп толтырылады. 1- ші дана банкте қалады, 2- 
ші дана алушыға тапсырылады, 3- ші дана операцияның орындалғандығы 
жөнінде банктің белгісі соғылып, төлеушіге қайтарылады. Егер алушы мен 
төлеуші екі елді мекенде болып, екеуіне  екі банк мекемесі қызмет көрсететін 
болса, онда «Төлем тапсырмасың 4 дана етіп толтырылады. 1- ші дана 
төлеуші кәсіпорынға қызмет көрсетуші банкте қалады, 2 және 3- ші даналар 
алушыға қызмет көрсететін банкке жіберіледі, оның біреуі алушыға 
тапсырылады, ал 4- ші дана банктің белгісі соғылып төлеушіге қайтарылады.    
Төлем тапсырмасы арқылы есеп айырысу тәртібі төмендегідей: 
Төлеуші төлем тапсырмасын банкке береді; 
Сатып алушының банкі төлеушінің шотынан ақшаны шығарады; 
Сатып алушының банкі төлем-тапсырмасын жабдық-таушының банкіне 
жібереді; 
Жабдықтаушының банкі оның есеп айырысу шотына төлем 
тапсырмасында көрсетілген соманы қабылдайды (жазады); 
Банктер өздерінің клиенттеріне құжаттарды береді.  
 Талап–төлем тапсырмасы жабдықтаушының сатып алушыға талабы мен 
сатып алушы кәсіпорынның қызмет көрсетуші банкке өзінің шотынан есеп 
айырысу және жөнелту құжаттарының негізінде жіберілген өнімдер, 
атқарылған жұмыстар, көрсетілген қызмет үшін төлем жасауға берген 
жарлығын (тапсырмасын) растайтын құжат. 
 Кәсіпорын банктегі өзінің есеп айырысу шотынан кассаға нақты ақшаны 
чек арқылы алады. Ол үшін банктен чек кітапшасын алу үшін белгіленген 
үлгідегі өтініш жазылады. Банк мекемесінің қызметкерлері өтініштің 
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толтырылу дұрыстығын тексереді, чекке тиісті реквизиттерді қондырады (чек 
иесінің аты-жөні, есеп айырысу шотының номері). Чек кітапшасы банк 
кассасынан өтінішпен қоса берілген қолхат арқылы беріледі. Егер чек 
кітапшасы 30 тәулік ішінде алынбаса, онда ол күшін жояды. Чек бойынша 
ақша тек сол чекте көрсетілген адамға беріледі. Чек толтырылған күннен 
бастап 10 күнге дейін жарамды. Чекті сиямен ғана қандай мақсатқа 
жұмысалатынын және сомасын көрсетіп бір дана толтырады да басшы 
менбухгалтердің қолтаңбалары қойылып, мөр басылады. 
Чекке ешқандай түзету енгізуге болмайды. Толтырылған чек пайдаланылмай 
қалған жағдайда «күшін жойдың деген белгі соғып, түбіршегіне (корешок) 
желімделініп қояды. Чекті толтырғанда онымен бірге түбіршегін де толтыру 
керек. 
 Кәсіпорын кассасынан банк кассасына өткізілген нақты ақша «Нақты 
ақша өткізудің хабарламасың бойынша қабылданады да банк кассасы 
белгіленген нысанда ақшаны қабылдағаны туралы квитанция береді. Ол 
квитанция кәсіпорын кассасынан банкке өткізілген ақшаны кассадан есептен 
шығаруға негіз болады.  
 Есеп айырысу шотындағы ақша қаражаттарының кіріс- шығысын 
қадағалап және оны бухгалтерлік есепке көрсетіп отыру үшін банк мекемесі 
кәсіпорынға  «Есеп айырысу шотының көшірмесінң бастапқы құжаттармен 
қоса беріп отырады.  
Есеп айырысу шоты бойынша орындалған операциялардың бухгалтерлік 
есепте тіркелуі 

Есеп айырысу шотының көшірмесі негізінде кәсіпорын 
бухгалтериясында  Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарының 
қозғалысын бухгалтерлік есеп регистрлеріне (журнал-ордерлерге, 
ведомостарға) жазу жүзеге асырылады. 

Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарының қозғалысы 
бойынша операциялар төмендегі бухгалтерлік жазулар арқылы тіркеледі: 
1) Кассадан қабылданған нақты ақшаның сомасына: 

                                                                                              ДТ         КТ 
1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                       15 000        
                          1010 «Кассадағы ақша қаражаттарың                                                  15 000      
 
2)  Сатып алушы және тапсырыс беруші заңды және жеке тұлғалардан сатып-
өткізілген тауарлар немесе орындалған жұмыс, көрсетілген қызмет үшін 
келіп түскен ақша қаражаттарының сомасына: 

                                                            ДТ              КТ 
1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                  100 000        
                  1210 «Сатып алушылар мен тапсырыс  
                  берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                                                         100 000      
 
3) Ұзақ мерзімге жалға берілген негізгі, құралдар үшін төленген  жалдық 
төлемдердің сомасына: 
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                                                                ДТ          КТ 
1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                      70 000        
                       1260 «Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық                                  

борыштарң                                                                                            70 000                                                                                 
 
4) Есеп айырысу шотына қабылданған қысқа және ұзақ мерзімді  банк 
несиелерінің, басқа кәсіпорындардан, мекемелерден және жеке  адамдардан 
алынған қарыздардың сомасына: 

                                                                          ДТ            КТ 
1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                   98 000        
                   төмендегі шоттардың бірі: 
                 3010 «Қысқа мерзімді банк қарыздарың  
                 3020 «Өкілетті органның және (немесе)  Ұлттық банктің  
                 лицензиясынсыз банк операцияларын жүзеге асырушы  
                 ұйымдардан алынған қысқа мерзімді қарыздарң 
                 4010 «Ұзақ мерзімді банк қарыздарың 
                 4020 «Өкілетті органның және (немесе) Ұлттық банктің  
                 лицензиясынсыз банк операцияларын жүзеге асырушы  
                 ұйымдардан алынған қысқа мерзімді қарыздарң                                                                          98 000                                            
 
5) Есеп айырысу шотынан материалдық емес активтерді сатып алуға 
жұмсалған нақты ақшаның сомасына: 

                                                                                   ДТ               КТ 
                         2730 «Басқа да материалдық емес активтерң                                           60 000 
                             1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша 
                             қаражаттарың                                                                                       60 000                                                
 
6) Алынған тауарлар, атқарылған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін 
жабдықтаушыларға, мердігерлерге есеп айырысу шотынан аударылған нақты 
ақшаның сомасына: 

                                                                            ДТ                 КТ 
     3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге қысқа мерзімді  
                     кредиторлық борыштарң                                                                              45 000 
                                1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы  
                                ақша қаражаттарың                                                                          45 000                                                
 
7) Бюджетке аударылған салықтар сомасына: 

                                                                            ДТ              КТ 
3100 «Салықтар бойынша міндеттемелерң  бөлімшесінің шоттары                               30 000 
                               1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы  
                               ақша қаражаттарың                                                                           30 000                                                
 

Шетелдік валютамен орындалатын операциялардың есебі 
Республикамыздың нарықтық қатынастар жағдайында дамуына 

байланысты кәсіпорындар өздерінің сыртқы экономикалық байланыстарын 
нығайтуға мүмкіндік алды. Субъектілер шетелдік валютамен операциялар 
жүргізуге өкілетті банкте өзінің  валюталық шотын аша алады. Банктегі 
валюталық шотты ашу тәртібі есеп айырысу шотын ашу тәртібімен бірдей.  
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 Валюталық шот бойынша нақты ақшасыз есеп айырысу операциялары 
Қазақстан Республикасының «Ақша төлемі мен аударымы туралың заңына 
сәйкес жүргізіледі, сондай-ақ бухгалтерлік есептің 21 «Валютаны айырбастау 
бағамдарының өзгеруінің әсерің деп аталатын халықаралық стандартымен  
реттеледі. Осы заңға сәйкес есеп айырысу шоты бойынша нақты ақшасыз 
есеп айырысу қандай құжаттар арқылы жүргізілетін болса, валюталық шот 
бойынша да сол құжаттар арқылы орындалады. 

Валюталық шот бойынша орындалған операциялардың бухгалтерлік 
есепте тіркелуі 

Валюталық шоттың көшірмесі негізінде кәсіпорын бухгалтериясында  
сол шоттағы нақты ақшаның қозғалысын бухгалтерлік есеп регистрлеріне 
(журнал-ордерлерге, ведомостарға) жазу жүзеге асырылады. 

Валюталық шоттағы нақты ақшаның қозғалысы бойынша операциялар 
төмендегі бухгалтерлік жазулар арқылы тіркеледі: 
1) Кәсіпорынның жарғылық капиталына қосқан үлес ретінде шетелдік 
құрылтайшылардан келіп түскен ақша қаражаттарының сомасына: 

                                                                               ДТ               КТ 
                             1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың               60 000 
                           5110  «Төленбеген капиталң                                                                     60 000    
 
2) Сатылған тауарлар, көрсетілген қызметтер, атқарылған жұмыстар үшін 
шетелдік сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден келіп түскен ақша 
қаражаттарының сомасына: 

                                                                 ДТ                  КТ 
1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың              75 000 
                               1210 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің  
                                              қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                                                       75 000 
 
3) Алынған тауарлар, атқарылған жұмыстар, көрсетілген қызмет үшін 
шетелдік жабдықтаушыларға, мердігерлерге валюталық шоттан аударылған 
ақша қаражаттарының сомасына: 

                                                                        ДТ              КТ 
3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге қысқа мерзімді  
                        кредиторлық борыштарң                                                                               90 000    
                               1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы  
                               ақша қаражаттарың                                                                           90 000 
 
4) Валюталық шоттан қайтарылған банктердің, кәсіпорындардың, 
мекемелердің, жеке тұлғалардың қысқа және ұзақ мерзімді қарыздарының 
сомасына: 

                                                                                            ДТ              КТ 
                          төмендегі шоттардың бірі: 
                    3010 «Қысқа мерзімді банк қарыздарың 
                    3020 «Өкілетті органның және (немесе)  Ұлттық банктің  
                  лицензиясынсыз банк операцияларын жүзеге асырушы  
                  ұйымдардан алынған қысқа мерзімді қарыздарң 
                   4010 «Ұзақ мерзімді банк қарыздарың 
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                 4020 «Өкілетті органның және (немесе) Ұлттық банктің  
                           лицензиясынсыз банк операцияларын жүзеге асырушы  
                          ұйымдардан алынған қысқа мерзімді қарыздарң                                       120 000    
                              1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы  
                               ақша қаражаттарың                                                                       120 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

  Кәсіпорынның валюталық шотындағы ақша қаражаттарының 
бухгалтерлік есебі шетелдік валютамен және осы операция орындалған 
уақытқа Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген бағам 
бойынша ұлттық валютаға (теңгеге) айналдырылып жүргізілді. Бұл жағдайда 
шетелдік валюта мен ұлттық валютаның арасындағы бағамдық 
айырмашылық ескеріледі. 

 Бағамдық айырмашылық дегеніміз – бұл, шетелдік валюта сомасының 
ұлттық валюта теңгеге қатысты бағамы өзгерген жағдайда оның ұлттық 
валютамен (теңгемен) бухгалтерлік есепте көрсетілуі нәтижесінде пайда 
болатын айырмашылық.   

Шетелдік валютаның ұлттық валюта (теңгеге қатысты) оң және теріс 
айырмашылығы болады. Оң бағамдық айырмашылық - кәсіпорын бағамдық 
айырмашылықтан табыс алған жағдайда пайда болады. Теріс бағамдық 
айырмашылық - кәсіпорын бағамдық айырмашылықтардан зиян шеккен 
жағдайда пайда болады. 
Бухгалтерлік есептіңшоттар тізбегінде шетелдік валютаның ұлттық валюта 
теңгеге қатысты бағамдық айырмашылығын көрсету үшін VІ «Табыстарң 
бөлімінің 62 «Басқа да табыстарң бөлімшесінде арнайы 6250 «Бағамдық 
айырмашылықтан алынған табыстарң шоты және VІІ «Шығыстарң бөлімінің 
74 «Басқа да шығыстарң бөлімшесінде 7430 «Бағамдық айырмашылықтар 
бойынша шығыстарң шоты қаралған.  

6250 «Бағамдық айырмашылықтан алынған табыстарң шотының кредиті 
бойынша шетелдік валютаға қатысты ұлттық валюта-теңгенің бағамы 
төмендеген жағдайда болатын оң бағамдық айырма сомасы көрсетіледі. Ал 
7430 «Бағамдық айырмашылықтар бойынша шығыстарң шотының дебетінде 
шетелдік  валютаға қатысты ұлттық валюта - теңгенің бағамы жоғарылаған 
жағдайда болатын теріс бағамдық айырма сомасы көрсетіледі. 

Валюталық шоттағы ақша қаражаттары бойынша бағамдық 
айырмашылықтарды есептеу қиындық тудырмайды. Себебі ондай 
айырмашылықтарды қызмет көрсетуші банктің өзі есептейді және шоттың 
иесіне банк үзінділері арқылы хабарлайды.  

Шетелдік валютамен орындалған операцияларды бухгалтерлік есепте 
операция орындалған мерзімдегі бағам бойынша жүзеге асырады.  
     Шетелдік валютадағы ақша қаражаттарының қозғалысы туралы 
мәліметтерді қамтып отыру үшін «Кәсіпорынның валюталық қаражаттары 
аналитикалық есебінің карточкасың жасалынады. Бұл карточкаларға 
операция туралы мәліметтер мен олардың жүргізілген күндерінен бастап 
есептелінген бағамдық айырмашылық сомасы да апарылады. 

Бағамдық айырмашылықтарды есептеу бойынша қиындықтар 
импорттық-экспорттық операцияларды жүзеге асыруда, сондай-ақ басқа да 
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дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысу операцияларын жүзеге 
асыруда, ол қарыздардың пайда болуы және жойылу сәтінде теңгемен 
алынған эквивалентінің өзгеруінен туындайды.  

Мысалы, «Келесң жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2012 жылдың 8 
сәуірінде сатып-өткізу үшін 3000 АҚШ долларына  Белоруссияның 
«Белорусьмашң жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен «Минск-1610ң 
тоңазтқыштарын сатып алды. Әкелінген тауар кедендік рәсімдеуден өткен 
күнгі доллардың теңгеге қатысты бағамы 1 долларға 147 теңге болды. Осы 
тауар кіріске алынғанда мынадай бухгалтерлік жазу орындалуға тиісті:  

                                                             ДТ                  КТ 
          1330  «Тауарларң                                                                               441 000  
                                        3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге  
                                                   қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң                                                 441 000  

 
Сәуір айының 23-і күні жабдықтаушы кәсіпорынның шоты бойынша 

валюталық шоттан төлем жасалынды. Сол күнгі АҚШ долларының теңгеге 
қатысты бағамы 1 долларға 146 теңге болды.        

Жабдықтаушы кәсіпорынға аударылған сомаға бухгалтерлік есепте 
мынадай шот корреспонденциясы анықталады:  

                                                                ДТ                     КТ 
3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге  
қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң                                   438 000 теңге 
                              1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы  
                               ақша қаражаттарың                                                              438 000 теңге 

 
Оң бағамдық айырмашылық пайда болды. (жабдықтаушылардың 

алдындағы кредиторлық қарыз 441 000 теңге, бағамның өзгеруінің 
нәтижесінде нақты төленгені 438 000 теңге.     

Оң бағамдық айырмашылықтың сомасына төмендегі бухгалтерлік жазу 
орындалуға тиісті:  

                                                                               ДТ                     КТ 
3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге  
қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң                                           3 000 теңге 
                           6250 «Бағамдық айырмашылықтан алынған табыстарң           3 000 теңге 

 
 
 Ақша қаражаттарының қозғалысына ішкі бақылау жасау жүйесі 
 

 Ішкі бақылау жүйесі-бұл активтерді қорғау, кәсіпорынның қаржылық 
саясатымен сәйкестігін қамтамасыз ету, бухгалтерлік шоттардағы 
бейнеленген мәліметтердің сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында 
жасалатын саясат және процедуралар. 
  Ақша қаражаттарына және өтімді (ликвидті) активтерге жасалынатын 
қатаң бақылау жүйесі - ақпарат түтынушылар экономикалық шешім 
қабылдау үшін пайдаланатын қаржылық қорытынды есепте бейнеленген 
мәліметтердің шынайлылығын қамтамасыз етеді.  
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 Ақша қаражаттарын қорғау көптеген кәсіпорындар үшін маңызды 
мәселелердің бірі болып табылады. Ақшаны  жасырып алып кету оңай, 
сондай-ақ олардың меншіктік таңбалары болмайды және 
конвертацияланушылық  қасиеті бар.  
 Ақша қаражаттарына ішкі бақылауды жүзеге асыру төмендегі міндетті 
қызметтерді атқарудан тұрады: 
• ақша қаражаттарын жеке сақтау және оның жеке есебін ұйымдастыру; 
• нақты ақшамен орындалған операциялардың барлығының дерлік есебін 

жүргізу; 
• кассада ақша қаражаттарының тек қажетті ғана бөлігін сақтау; 
• кассадағы  ақша қаражаттарының қалдығын мерзім сайын тексеруден 

өткізу; 
Келіп түскен ақша қаражаттарын бақылау 
Ақша қаражаттары түрлі көздерден келіп түседі және кәсіпорында ондай 
операцияларды бақылаудың түрлі жолдары бар. Солардың ішінде төмендегі 
процедуралар жиі қолданылады:  
1. Ақша қаражаттарын төлеу операцияларын, нақты ақшамен жүргізілген 

операцияларды тіркеу жұмыстарын, кассадағы қалдық ақша 
қаражаттарын салыстырып тексеру бойынша жұмыстарды қызметкерлер 
арасында бөліп тарату. Мұндай бөліп тарату ұрлануға және жалған 
жазулар арқылы ақша қаражаттарының жасырылуына жол бермейді;  

2. Ақша қаражаттарының банк шоттарына келіп түсу сәтінен бастап 
оларды тұрақты және үздіксіз қадағалауды қамтамасыз ету үшін ақша 
қаражаттарының есебін жүргізу және оларды тіркеу операциялары 
бойынша жаупкершілікті қызметкерлер арасында бөліп таратуды бекіту.  
Мұндай бақылау жүйесі ақша қаражаттары келіп түскенде кідіріссіз  тез 
санауды, сол сәтте кідіріссіз тіркеуді, алынған барлық ақша 
қаражаттарын уақытылы депоненттеуді талап етеді. 

3. Ақша қаражаттарының мақсатты пайдаланылуын басқару және 
бухгалтерлік жазуларды жүргізу қызметтерінің жүзеге асырылуына 
үздіксіз бақылауды қамтамасыз ету. Бұл бақылауға келесі шаралар 
кіреді: кассадағы ақша қаражаттарын күнделікті және кездейсоқ уақытта 
тексеру, жүргізілген ішкі ревизиялардың нәтижесі бойынша және келіп 
түскен ақша қаражаттары, төлемдер мен қалдықтар жөнінде күнделікті 
қорытынды есептер жасау. 

Ақшалай шығыстарды бақылау 
Көптеген шаруашылық жүргізуші субъектілер кең ауқымдағы түрлі 
ремитенттерге (өзінің кредиторларына) ақша төлейді. Әдетте, ақша 
қаражаттарын бақылау жүйесі әрбір кәсіпорынға жеке дайындап жасалынса 
да,   төмендегі ережелер барлық кәсіпорындарда дерлік кеңінен 
қолданылады: 
1. чектерді толтыру және оларға қол қою, оларды жөнелту және тиісті 

бухгалтерлік жазуларды орындау бойынша ақшалай шығыстарды 
құжаттау міндеттерін бөліп тарату; 
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2. алдын-ала нөмірленген  чектерге ақшалай шығындарды бейнелеу; 
3. касса шоты пайдаланылған жағдайда, оны жүргізу өкілеттігін бақылау; 
4. ақшалай шығыстарды және олардың бейнеленуін қадағалау. 
 
Есеп айырысу шоттарындағы ақша қаражаттарын бақылау 
Банк шоттарын және басқадай қаржылық мекемелерді пайдалану ақша 
қаражаттарына бақылау жасаудың тиімді әдістерінің бірі болып табылады. 
Банк шоттарының бірқатар артықшылығы бар: 
• Ақша қаражаттары банк ғимаратында нақты қорғауда болады;       
• Банкте ақша қаражатттарының есебі жеке өз алдына жүргізіледі; 
• Ақшаның ұрлану мүмкіндігі өте төмен, сондықтан оны басқару тиімдірек 

болады; 
• Клиенттер ақшаны алушының шотына нақты ақшасыз есеп айырысу 

жолымен аударуына болады. 
  Қаржылық мекемелер ақша қаражаттарын басқару бойынша мынадай 
қызметтер көрсете алады:  
• ақша қаражаттарын басқа валютаға айырбастау,  
• шетелдерге ақша аударымдарын жасау,  
• жинақтаушы шоттар бойынша проценттер төлеу. 
 Соңғы уақытта электронды түрде ақша аударымдарын жүзеге асыру 
тиімділгі артып бұл әдіс кеңінен пайдаланылуда. Төлемдерді элетрондық 
жүйе арқылы аудару - бұл банктер арасындағы аударымдарды телефон, 
телеграф немесе компьютер арқылы жүзеге асыру жүйесі. Электрондық 
аударым біртұтас компьютерлік жүйе арқылы  операцияның шоттар 
бойынша апарылуының аз уақыт аралығында жүзеге асырылуын қамтамасыз 
етеді. Қағаз шығынының төмендігі, қателердің аз болуы және операциялық 
шығындардың төмендігі   бұл әдістің басты артықшылығы болып табылады. 
Кассадағы қалдықтарды тексеру         
Әрбір есепті күнде немесе айдың аяғында ақша қалдықтарын тексеру 
міндетті болып табылады. Ақша қаражаттарының әрбір сақталу орынына 
қарай  шоттардың жеке ашылуы тексеру жүргізуді жеңілдетеді және 
қателерді тез арада анықтауға  мүмкіндік туғызады. 
Тексеру процесі төмендегі кезеңдерден тұрады: 
1. Кассадағы нақты ақшаның қалдығының барын ақша операцияларына 

қатысы жоқ қызметкер кассирдің қатысуымен санауы тиіс және тексеру 
нәтижесі құжатта бейнеленіп, оған тексеру жүргізілген күн жазылады 
және екі жақтың да қолдары  қойылады. 

2. Іс жүзіндегі ақша қаражаттарының қалдығын бухгалтерлік шоттардағы 
бейнеленген қалдықтарымен сәйкестігін салыстыру. Анықталған кез 
келген ауытқушылық міндетті түрде салыстыру ведомосында көрсетіліп, 
себептері анықталуы  қажет. 
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Есеп айырысу (валюталық) шоттарының тексерілуі 
Кәсіпорынның пайдалануындағы әрбір есеп айырысу (валюталық) шотына, 
кассалық  шоттар сияқты, міндетті түрде жеке шот ашылуы тиіс, бұл жағдай 
тексеру процесін жеңілдетеді және қателерді тез анықтауға мүмкіндік 
туғызады.  
 Есеп айырысу (валюталық) шоттарын тексеру процессі мынадай 
кезеңдерден тұрады: 
1. Есеп айырысу  (валюталық) шоттарынан алынған, бірақ шоттарда көрініс 

таппаған ақша сомаларын қайта тексеру (бұған банк қызметін 
пайдаланғаны үшін алымдар және аударым жасаған үшін алынатын 
комиссиондық алымдар жатады); 

2. Жоғарыда аталған сомалардың есепте бейнеленуін қадағалау; 
3. Есеп айырысу  (валюталық) шоттарындағы қалдықтарды (банк 

үзінділерін)  бухгалтерлік есеп мәліметтерімен сәйкестігін тексеру 
4. Есеп айырысу (валюталық)  шотына жеткізілмеген аударымдар және 

чектер бойынша тексеру жүргізгенде уақыт айырмашылығын ескеру 
қажет. 

5. Ақша қаражаттарының қозғалысы және қалдығы бойынша тексеру 
актісінде тексеру жүргізілген уақыт және тексеру жүргізген кәсіпорын 
мен банк қызметкерлерінің қолдары міндетті түрде болуы қажет. 

 
Кіші касса (жұмыскерлердің дебиторлық борыштары) есебі 
 

Шаруашылық қызметі барысында кәсіпорын қызметкерлерін 
шаруашылық мүддесімен іссапарға жібереді,  жалпы шаруашылық және 
әкімшілік мақсаттарда (кеңсе тауарларын, басқадай материалдық және 
материалдық емес активтерін нақты ақшаға сатып алу) ақша қаражаттарын 
жұмсап отырады. Мұндай шығындарды банк арқылы төлеу мүмкін емес, 
сондықтан  кәсіпорын қызметкерлеріне нақты ақша беру арқылы, аталмыш 
шығындар бойынша төлем жасайды. Берілетін ақшаның көлемін басшы 
бекітеді, тек содан кейін ғана кассадан аванс беріледі.  Кассадан қызметкерге 
нақты ақша берілген сәттен бастап, ол кәсіпорынға есеп беруге тиісті тұлға 
ретінде танылады.  Төлем жасалғаннан кейін есеп беруге тиісті тұлға 
кәсіпорын алдында нақты ақшаның іс жүзінде жұмсалғандығын растайтын 
құжаттар арқылы есеп беріп, өзінің міндеттемесін өтейді.  

Жұмыскерлердің және басқадай тұлғалардың дебиторлық 
борыштарының есебішоттар тізбегіне сәйкес 1250 «Жұмыскерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық борыштарың активті шотында жүргізіледі. Бұл шотта 
келесі дебиторлық борыштардың есебі жүргізіледі: есеп беруге тиісті 
тұлғалармен есеп-айырысу, жұмыскерлерге берілген қарыздардың есебі, 
жұмыскерлердің кәсіпорынға тигізген материалдық зиянының есебі және т.б. 
есебі. Осы қарыздар түрлері бойынша, кәсіпорынның қажеттілігіне қарай, 
тиісінше аралық шоттар ашылады. 

Іссапарға жіберілетін адамға тиесілі сома оның бару және қайту жолын 
төлеу, тәуліктік шығындардың және іссапар мерзімінде үй-жай жалдауға 
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шығарылатын шығындардың көлемінде кассадан беріледі. Есеп берілетін 
сома тиісті құжаттарымен айғақталып, белгіленген мерзімде, бухгалтерияға 
өткізілетін есеп беруге тиісті тұлғаның Аванстық есебімен расталады. Құжат  
төменде келтірілді.  

Аванс бұрынғы алынған сома бойынша толық есеп айырысқаннан 
кейін беріледі. Белгіленген мерзімде есеп берілетін соманың жұмсалмаған 
қалдығын өткізбеген және тіпті есеп бермеген тұлғалар тәртіп бұзушылық 
бойынша жазаға, ал қажет болған жағдайда қылмыстық жауапкершілікке 
тартылады. 

 Аванстық есепті бухгалтерия тексереді, сонан соң оларды 
кәсіпорынның басшысына бекітуге жібереді. Дұрыс рәсімделмеген аванстық 
есептер және оларға қоса тіркелген құжаттар қайта рәсімдеу үшін есеп 
беруші адамға қайтарылады. Аванс есебіне тіркелген құжаттар мөр арқылы 
немесе күні көрсетіліп,   «Төлендің немесе «Өтелдің деген қолдан жазған 
жазулар арқылы өңдеуден өткізіледі. Аванстық есеп бойынша артық 
жұмсалған шығындар қызметкерге кассадан қайтарылады. 

Кәсіпорын, қызметкер өз уақытында төлемеген аванс сомасының 
қалдығын, егер ол қарсы болмаса, қызметкердің еңбек ақысынан ұстап қалуға 
құқылы.    

Іс сапарда болған уақыт үшін, демалыс және мейрам күндерін, сондай-
ақ жолда болған күндерін, соның ішінде жолда шарасыздықтан аялдаған 
уақытты қоса алғанда іссапарда болған әрбір күн үшін белгіленген көлемде 
тәуліктік шығын төленеді.  

Қызметкердің іссапар орнында нақтылы болған уақыты іссапар 
куәлігіне қойылған белгілер бойынша анықталады. Іссапарға жіберілген 
қызметкердің үй-жай жалдауға шығарған шығыны тиісті құжаттар негізінде, 
бірақ Қазақстан Республикасының заңдарында бекітілген мөлшерден артық 
емес көлемде өтелініп беріледі. Үй-жай жалдауға шыққан шығын бойынша 
құжаттар ұсынылмаған жағдайда, шығарылған шығын қызмет бабымен 
іссапарға баруға берілетін тәуліктік шығын мөлшерінің 50 пайызы көлемінде, 
жол жүргені жөніндегі құжаттардың негізінде төленеді. Іссапар орнына бару 
және негізгі жұмыс орнына қайтудың жол құжаттары болмаған жағдайда, 
шыққан шығынды өтеп беру мәселесін әрбір нақты жағдайда кәсіпорын 
басшысы белгіленген тәртіптің негізінде шешеді. 

Егер кәсіпорын қызметкері шетелге іссапарға баратын болса, шыққан 
күні және келген күні тәуліктік шығынды есептеу кезінде бір күн болып 
саналады.  
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Мерзімі: 12 сәуір 2012 ж. 
Аванстың берілуі:  материалдық құндылықтарды сатып 
алу, іссапар шығындары      
                                                 СОМАСЫ 
 
 
Алдыңғы берілген  аванстың қалдығы 
Артық  жұмсалуы                                     
 
Алынды (кімнен):  

1. Кассадан      
_60 000____________                            

2. _________________                                        
                                                     

                                                                                      Есеп тексерілді, 
                                                        бекітілсін:                                                                                                                                                               

сомасы 58 224 тг. 
 
 
Жұмсалды:  58 224 тг.                                Бухгалтер 
Қалғаны:      1 776  тг.                                 Дауталиева Ш.Ш._____  
 (қолы) 

Типтік үлгі №286 
 

№8  
12.04.2012 ж. 

 
ДЕБЕТ 

 
Шот Кар-

точка 
Сома 

1310 10 23 500 
3310        5          5 600 
 
         КРЕДИТ 
 
1251 15 32 600 

 
 
Бухгалтер 
Дауталиева Ш.Ш. 
________ 
                                   (қолы) 
 

Қосымша 3 құжат 12 сәуір 2012 ж. 
Есепті мына сомада бекітемін:      Отыз екі мың алты жүз теңге 

                                                                                           Дауталиева Ш.Ш. _______ 
12 сәуір 2012 жыл (қолы) 

 
 
 

Сыртқы жағы Н. №286 
Күні Құжат

-тың 
№ 

Кімге, не үшін және қандай 
құжат бойынша төленді 

Сома-
сы 

теңге 

Дебет 
Шот Карточка 

10.04. 1 Алматыдан Астанаға дейінгі жол 
билеті  

2 800 3310/1610 5 

11.04. 2 «Арманң ЖШС-гі берген  
11.04.12. №245 шот-фактурасы 
(қонақ үй шығыны ) 

23 500 3310/1610 10 

12.04. 3 Астанадан Алматыға жол билеті 2 800 3310/1610 5 
12.04. 4 Күндік шығын 3 күн*6*1 618 =  

29 124 
 

29 124 
 

7210 
 
5 

      
      
  Барлығы: 58 224   
Есеп беруші тұлғаның қолы:                        Хамитова Д.М.  
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Мысалы: «Тау сұңқарң акционерлік қоғамының атқарушы директоры 
Д.М. Хамитоваға 2012 жылы 10 сәуірде кассадан іс сапар шығындарына 
арналып   60 000 теңге ақша берілді. 2012 жылы 12 сәуірде Д.М. Хамитова 
бухгалтерияға аванстық есебін тапсырды. Акционерлік қоғамның басшысы 
аванстық есепті оған тіркелген тиісті айғақтаушы құжаттардың негізінде  
58 224 теңгеге бекітті. Аванстың пайдаланылмаған қалдығы – 1 776 теңге 
кассаға өткізілді. 

Бұл операциялар бухгалтерлік есепте төмендегі жазулар арқылы 
тіркеледі: 
1) кассадан берілген аванстың сомасына: 

                                                                                                                                                ДТ                КТ 
 1250 «Жұмыскерлердің қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                              60 000      

          1010 «Кассадағы ақша қаражаттарың                                                           60 000 
                              
2) Менеджер Хамитова Д.М сатып алған шикізаттардың құнына: 

                                                                                                            ДТ          КТ 
 1610 «Қысқа мерзімге берілген аванстарң                                                                                 23 500     
         1251 «Жұмыскерлердің қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                      23 500  
 
Шикізаттарды кіріске алу: 

                                                                                                            ДТ          КТ 
1310 «Шикізаттар мен материалдарң                                                                                        20 982        
                 3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге  
                                 қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң                                                                     20 982        
 
ҚҚС-ның сомасына:  
23 500/1,12=20 982 
23 500 - 20 982=2 518 

                                                                                                            ДТ          КТ 
1420 «Қосылған құн салығың                                                                                                          2 518 
               3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге  
                               қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң                                                                         2 518      
 
Авансты есепке алу:  

                                                                                                            ДТ           КТ 
3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге  
қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң                                                                                23 500 
                                          1610 «Қысқа мерзімге берілген аванстарң                                                           23 500     
                                                                                                 
3) тиісті құжаттармен расталған жол ақы шығындарының сомасына:  

                                                                                      ДТ             КТ 
1610 «Қысқа мерзімге берілген аванстарң                                                         5 600       
         1251ң Жұмыскерлердің қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                              5 600 
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Жол ақы шығындарын есепке алу: 
                                                                                      ДТ             КТ 

7210 «Әкімшілік шығыстарың                                                                            5 000 
                         3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге  

             қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң                                                                            5 000 
                                                                                                

ҚҚС сомасына: 
                                                                                          ДТ                КТ 

1420 «Қосылған құн салығың                                                                            600     
                         3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге  
                          қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң                                                  600                 
 
Авансты есепке алу:  

                                                                                                            ДТ           КТ 
3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге  
қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң                                                                                  5 600 
                                          1610 «Қысқа мерзімге берілген аванстарң                                                              5 600     

     
4) аванстың  қалдық сомасын кассаға қайтарған кезде: 

                                                                                                                   ДТ               КТ 
1010 «Кассадағы ақша қаражаттарың                                                                                 1 776  
           1251 «Жұмыскерлердің қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                      1 776        

 
Егер аванстың пайдаланылмаған бөлігін (1 776 теңгені) қызметкер 

кассаға өткізбеген жағдайда, оның келісімі бойынша еңбек ақысынан 
ұсталынады: 

                                                                                                               ДТ          КТ 
  3350 «Еңбек ақы төлеу бойынша қысқа мерзімді борыштарң                       1 776  
            1250 «Жұмыскерлердің қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                     1 776     

 
 

7.3 Дебиторлық борыштардың есебі 
 

Дебиторлық борыштардың танылуы және бағалануы 
 
 Кәсіпорынның шаруашылық, өндірістік қызметі барысында сатып 
өткізілген өнімдері (тауарлары, жұмыстары, қызметтері) үшін, алынған 
вексельдер бойынша сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің 
борыштары және есеп беруге тиісті тұлғалардың өтелмеген борыштары 
дебиторлық борыштар болып табылады. 
 Дебиторлық борыштардың құрамында кәсіпорынның төмендегі 
қарыздары есепке алынады: 

- алынуға тиісті борыштар; 
- алынған вексельдер; 
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- кәсіпорынның есеп беруге тиісті тұлғаларының борыштары; 
- ағымдағы активтерді сатып алу үшін төленген аванстық  

             төлемдер; 
- негізгі шаруашылық серіктестік және оның еншілес серіктестіктері 

арасындағы операциялар нәтижесінде пайда болған дебиторлық 
борыштар; 

- басқадай дебиторлық борыштар.     
 Алынуға тиісті шоттар – кәсіпорынның сатып өткізілген өнімдері 
(тауарлары, жұмыстары, қызметтері) үшін сатып алушылар мен тапсырыс 
берушілерден қайтарылып алынуға тиісті борыштары.  
 Бухгалтерлік баланста көрсетілген «Алынуға тиісті борыштарң бабы  
шот-фактуралармен, ал «Алынған вексельдерң бабы ресми қарыздық 
міндеттемелермен расталады.  
 Сауда дебиторлық борышы – бұл негізгі қызмет нәтижесінде сатып 
алған тауарлар, қабылдаған қызметтер және жұмыстар үшін сатып 
алушылардың сатып өткізуші кәсіпорын алдындағы міндеттемесі. Ал 
басқадай барлық дебиторлық борыштар саудалық емес дебиторлық борыш 
болып танылады. 
 Әдетте, төлеу мерзімі ретінде 30 күннен 60 күнге дейінгі  уақыт 
аралығын есептеу қабылданған. Егер борыштың қайтарылуы осы мерзімнен 
асып кетсе, онда мұндай дебиторлық борыш төлеу мерзімінен кешіктірілген 
болып есептелінеді. 
 Шаруашылық қызметі барысында кейбір қайтарылынып алынуға тиісті 
шоттардың кредиттік сальдосы  (алдын ала төлем немесе артық төлем 
жасалған жағдайда) болуы мүмкін, ондай шоттар қайта жіктелінеді және есеп 
беру кезінде олар міндеттеме ретінде қарастырылуға тиісті. Бұл кредиттік 
сальдолар дебиторлық борыштар баптарына енгізілмейді.        
 Қаржы қызметкерлері дебиторлық борыштарды инкассациялауға 
(дебиторлық борыштың айналымы) шешім қабылдау үшін қарыздың өтелуге 
тиісті орташа күнін анықтап алуды көздейді. Есептеу принципіне сәйкес 
кәсіпорынның табысы пайда болған сәттен бастап, дебиторлық борыш та 
танылады. Дебиторлық борыш, бастапқы пайда болған борыштан күмәнді 
борыштарға жүргізілген түзету сомасын, бағаны кемітулерді және 
қайтарылған тауарларды шегеріп тастағаннан кейін бағаланады. Нәтижесінде 
қайтарылып алынуға тиісті борыштардың нақты құны анықталады. Сатып 
өткізу мен төлем жасау мерзімінің арасындағы әдеттегі мерзім қысқа 
болғандықтан проценттер есепке алынбайды. 
 
Күмәнді дебиторлық борыштардың есебі 

Сатып-алушылардың келісім-шартта белгіленген мерзімде төленбеген 
шоттары күмәнді борыштар деп аталады.    

Қазақстан Республикасының Салық Кодексіне сәйкес шағымдану 
мерзімінен 3 жыл өткеннен кейін өтелмеген күмәнді  дебиторлық борыш 
қайтарылмайтын қарыз ретінде танылады.  
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Қайтарылмайтын дебиторлық борыштарды есептен шығарудың екі 
әдісі бар: 
• қайтарылмайтын борыштың болатынын алдын-ала қарастыратын 

резервтеу әдісі; 
• нақты дебиторлық борыштар қайтарылу мүмкіндігі жоқ борышқа  

айналғаннан кейін ғана, бұл шоттардың мәліметтері шығынға апарылатын 
тікелей есептен шығару әдісі. 

Тікелей есептен шығару әдісі бухгалтерлік есеп тұрғысынан қарағанда 
тиімді емес, себебі ол табыстар мен шығыстарды сәйкестікке келтіре 
алмайды. Заңдық құжаттарға сәйкес күмәнді борыштар тауарлар жөнелтілген 
немесе қызметтер көрсетілген мерзімде емес, қай есепті мерзімде  
қайтарылмайтын қарыздарға жатқызылса, сол есепті мерзімде ол шығынға 
апарылуы тиіс деп есептелінеді. 

Алайда Қазақстан Республикасының Салық Кодексіне сәйкес 
шаруашылық жүргізуші субъектілер салық есептеулерінде тек тікелей 
есептен шығару әдісін пайдалануға тиісті. 

Күмәнді борыштар есебін жүргізгенде бухгалтерлік есептің сәйкестік 
принципі басшылыққа алынуы қажет.  

Күмәнді борыштар бойынша резервтеу әдісі - борыш бойынша 
кәсіпорын болашақта алуға тиісті сомаға дейін шоттардың көлемін азайтуды 
және ағымдағы мерзімде күтілетін мұндай шығындарды бөліп көрсетуді 
қамтамасыз етеді. 

Басқару аппаратының шешімі бойынша субъект дебиторлық 
борыштарға алдын-ала түгелдеу жүргізіп, есепті мерзімге күмәнді борыштар 
бойынша резервтің сомасын анықтау үшін екі әдісті пайдалануына болады: 
• өнімді (жұмысты, қызметті) сатып-өткізу көлемінен есептелінетін 

проценттік әдіс; 
• төлеу мерзімдері бойынша шоттарды есепке алу әдісі. 

Бұл әдістерді төмендегі мысал арқылы ашып көрсетуге болады. 
Мысалы: «Ақниетң жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз 

тәжірибесінде сатып-өткізілу көлемінен проценттер арқылы күмәнді 
қарыздар бойынша резерв құру әдісін пайдаланады делік. Яғни, бұл әдісте 
соңғы екі-үш жылдың әр жылында пайда болған дебиторлық борыштардың 
ішіндегі төленбеген борыштардың көлемін анықтап, талдау жасалынған 
жылдардағы барлық дебиторлық борыштардың ішіндегі жалпы төленбеген 
борыштардың үлесін анықтау арқылы есепті жылға резерв құруға 
негізделген. Аталмыш кәсіпорын бойынша 2012 жылы 845 000 теңгеге 
дебиторлық борыш танылды. Осы дебиторлық борыштың көлемі бойынша 
құрылатын резервтің сомасын анықтау үшін төмендегі көмекші кесте 
мәліметтерін  пайдаланамыз. 
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Жыл Дебиторлық 
борыштың 

көлемі (мың 
теңге) 

Оның ішінде 
үмітсіз 

қарыздардың 
сомасы 

(мың теңге) 

Төленбеген 
борыш 
көлемі, 

%-пен 
(4б./3б*100) 

Төленбеген 
борыштың 

орташа 
проценті, 
(%-пен). 

 

Резерв 
сомасы (мың 

теңге) 
(3б.,5қ.* 
6б.,5қ.) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2009 545 

 
35 6 - - 

2 2010 500 53 11 - - 
3 2011 750 45 6 - - 
4 Жиын-тығы 1 895 133 - 7 - 
5 2012 845 - - 7 59 

 
Сонымен, «Ақниетң жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2012 жылдың 

1 желтоқсанында 59 000 теңге көлемінде резерв құрды. Бухгалтерлік есепте 
ол операция төмендегі жазу арқылы көрсетіледі: 

                                                                                                   
 ДТ              КТ 

 7210 «Әкімшілік шығыстарың                                                                                                59 000 
қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                            
                       1290 «Күмәнді талаптар бойынша резервң                                                                    59 000   

                        
Қайтарылмайтын борыш деп танылып, есептен шығарылған дебиторлық 

борыш 15 желтоқсан 2012 жылы өтелген жағдайда  (яғни төлем есептен 
шығарылу мерзімі ішінде келіп түссе) келесі бухгалтерлік жазу орындалады: 

                                                                                                       ДТ             КТ 
1030 « Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                    59 000     
                              1210 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің  
                               қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                                                                      59 000 

 
Ал егер, сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден келіп түскен 

төлем қайтарылмайтын қарыз деп есептен шығарылған мерзімнен кейінгі 
есепті мерзімдерде төленген болса, онда: 

                                                                                                       ДТ              КТ 
1030  «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың              59 000      
                            6280 «Басқада табыстарң                                                                                                 59 000  
 

Несиеге сатылған тауарлар үшін қызметкерлермен есеп айырысу 
екі түрде жүзеге асырылады. 

1.Кәсіпорын өз қызметкерлерінің тапсырыс-міндеттемелерінің 
негізінде олардың еңбек ақыларынан кезекті төлемдерді ұстап қалады және 
оларды сауда мекемелеріне аударады.  

Мысалы: «Тау сұңқарң акционерлік қоғамы «Аяң сауда үйінен 70 000 
теңгеге үй жиһазын несиеге сатып алған кәсіпорын жұмысшы 
С.К.Мамырбаевтың тапсырыс-міндеттемесінің негізінде сауда мекемесінің 
ұсынылған шоты бойынша тиісті төлемді оның еңбек ақысынан ұстап қалып, 
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сауда мекемесіне аударады. Бухгалтерлік есепте бұл операциялар төмендегі 
шоттар корреспонденциясын анықтау арқылы көрсетіледі: 
1) «Аяң сауда үйінің шоты бойынша тиісті төлем сомасы еңбек ақыдан 
ұсталынды: 

                                                                                                  ДТ               КТ 
3350 «Еңбек ақы төлеу бойынша қысқа мерзімді борыштарң                70 000 
                   1250 «Жұмыскерлердің қысқа мерзімді  
                   дебиторлық борыштарың                                                                                                             70 000       

 
2) «Аяң сауда үйіне аударым жасалынды: 

                                                                                                  ДТ                 КТ 
 1250 «Жұмыскерлердің қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                              70 000     
                        1030  «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша  
                        қаражаттарың                                                                                                                         70 000  

 
2. Кәсіпорын несиеге сатылған тауарлар үшін қызметкерлердің сауда 
мекемелеріне төлеуге тиісті сомаларын  толығымен өтеп береді, содан соң 
төленген соманы қызметкерлердің еңбек ақысынан ұстап отырады. 

Егер жоғарыда келтірілген мысалдағы «Аяң сауда үйінен 70 000 
теңгеге алынған үй жиһазы үшін «Тау сұңқарң акционерлік қоғамы тиісті 
соманы толығымен аударып, содан кейін оны жұмыскердің еңбек ақысынан 
ұстап отыратын болса, онда оны төмендегі бухгалтерлік жазулар арқылы 
көрсетуге болады: 
1) сауда мекемесіне төлеген сомаға:                                               ДТ               КТ 
1250 «Жұмыскерлердің қысқа мерзімді  
                   дебиторлық борыштарың                                                              70 000     
         1030  «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                                                          70 000  

 
2) төлемнің қызметкердің еңбек ақысынан ұсталынған сомасына: 

                                                                                       ДТ                 КТ 
3350 «Еңбек ақы төлеу бойынша қысқа мерзімді борыштарң                                        70 000  
          1250 «Жұмыскерлердің қысқа мерзімді  
                   дебиторлық борыштарың                                                                                70 000       
  

Материалдық зиян шегудің орнын толтыру бойынша есеп айырысу 
Бухгалтерия ақша қаражаттарының, тауарлы-материалдық босалқы-

лардың және басқадай құндылықтардың сақталуын қамтамасыз ету 
мақсатында олардың бары мен қозғалысын материалдық жауапты адамды-
қызметкерді (кассир, қоймашы және т.б.) тағайындау арқылы бақылайды. 
Мұндай тұлға алдымен кәсіпорынмен материалдық жауапкешілікке өту 
жөніндегі арнайы келісім шартқа отырады, ол шартта тұлға өз қарауындағы 
құндылықтардың барына жауапкершілігін мойындап, егер өзінің 
жауапкерсіздігінен құндылық жоғалатын, бүлінетін және тағы басқадай 
жарамсыздыққа ұшырайтын жағдайлар болса, онда ол зиянның орнын өтеуге 
міндеттеме алатындығы жөнінде келісімге қол қояды.  

Мысалы: «Тау сұңқарң акционерлік қоғамы №2 қойманың меңгерушісі 
А.К.Сабыровтың кінәсінен материалдық құндылықтардың жоғалуының 
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себебінен, 60 000 теңге мөлшерінде материалдық зиян шекті. Материалдық 
шеккен зиянның сомасын А.К.Сабыровтан өндіру жөнінде басқарманың 
шешімі қабылданып, тиісті сома  оның еңбек ақысынан ұсталынды. Осы 
операцияларға төмендегі бухгалтерлік жазулар орындалады: 
1) А.К.Сабыровтың кінәсінен болған материалдық жетіспеушіліктердің  
    сомасына:  

                                                                                           ДТ                     КТ 
1250 «Жұмыскерлердің қысқа мерзімді  
дебиторлық борыштарың                                                                      60 000       
                          1310 «Шикізаттар мен материалдарң                                                                                 60 000  
  
2) Кәсіпорынның шеккен материалдық зиянының сомасы А.К.Сабыровтың   
    еңбек ақысынан ұсталынды: 

                                                                                                  ДТ                КТ 
3350 «Еңбек ақы төлеу бойынша қысқа мерзімді борыштарң                  60 000           
                    1251 «Жұмыскерлердің қысқа мерзімді  
                    дебиторлық борыштарың                                                                               60 000      
 

Басқадай дебиторлық борыштардың есебі 

Кәсіпорынның берілген қарыздары, жалға берілген негізгі құралдары 
және т.б. бойынша есептелген проценттерінің есебі шоттар жоспарының 1270 
«Алынуға тиісті қысқа мерзімді сый-ақылар « шотында жүргізіледі. Алынуға 
тиісті проценттердің есептелуі 1270 шоттың дебеті және 6130 «Қаржылық 
жалдаудан алынған табыстарң, 6260 «Операциялық жалдаудан алынған 
табысң тиісті шоттарының кредиті бойынша көрініс табады.  

Шағым-талаптар бойынша есеп-айырысудың есебі, балаларын бала-
бақша мекемелеріне беретін ата-аналармен есеп-айырысудың есебі және 
басқадай дебиторлармен есеп-айырысудың есебі 1284 «Басқа да дебиторлық 
борыштарң шотында жүргізіледі. 

Тауарлы-материалдық құндылықтармен жабдықтау үшін, сондай-ақ  
орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер үшін берілген 
аванстардың есебі шоттар жоспарының 1610 «Қысқа мерзімге берілген 
аванстарң шотында жүргізіледі. Аванстар берілген кезде 1610 шоты 
дебеттеліп 1010, 1030  ақша қаражаттарының тиісті шоттары кредиттеледі. 
Босатылған тауарлы-материалдық құндылықтар бойынша қабылданған шот-
фактуралар және орындалған жұмыстар мен қызметтерді қабылдау актілері 
бойынша тауарлы-материалдық құндылықтар, сондай-ақ өндірістік салаға 
орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің сомасына өндірістік 
шығын шоттары дебеттеліп, 3310 « Жабдықтаушылар мен мердігерлерге 
қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң шоты кредиттеледі. Қабылданған 
тауарлы-материалдық құндылықтар, орындалған жұмыстар мен көрсетілген 
қызметтер бойынша жабдықтаушылар мен мердігерлер алдындағы 
кредиторлық борыштар 1610 «Қысқа мерзімге берілген аванстарң шотында 
алдын-ала төленген аванстар есебінен өтеледі. 
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Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі барысында өндірістің 
өзіндік құнына есепті мерзімде немесе келесі есепті мерзімдерде апарылуға 
тиісті шығындар орын алады. 

Шаруашылық қызметі барысында осы есепті жылы келесі есепті 
мерзімдерге қатысты шығындар орын алған болса, ондай шығындардың есебі 
сәйкестік принципіне сай жүргізілуі тиіс. 

Мұндай шығындардың қатарына мерзімдік басылымдарға (газет, 
журнал) жазылу шығындарын, келесі есепті мерзімдерге алдын-ала төленген 
жалдық төлем мен сақтандыру төлемдерін және т.б. шығындарды жатқызуға 
болады. 

Шоттар жоспарының 1620 «Алдағы кезеңнің есебіне жататын 
шығыстарң шоты жоғарыда аталған шығындар есебін жүргізуге арналған. 
Сатып-өткізу бөліміне қызмет көрсететін жүк автокөлігіне бір жылдық 
сақтандыру полисін сатып-алу есеп-айырысу шотынан жүзеге асырылды: 

                                                                                                      ДТ                КТ 
1620 «Алдағы кезеңнің есебіне жататын шығыстарң                              17 000  
                       1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы  
                        ақша қаражаттарың                                                                                  17 000                                                          

 
 «Бухгалтер бюллетенің мерзімдік басылымы-журналға бір жылға жазылу 
сомасына:   

                                                                                              ДТ                        КТ 
1620 «Алдағы кезеңнің есебіне  жататын шығыстарң                  32 700                                                
                          1250 «Жұмыскерлердің қысқа мерзімді  
                          дебиторлық борыштарың                                                                                                     32 700                                                          
 
Жалға алынған өндірістік мақсаттағы қойма алаңына үш айға алдын-ала 
жалдық төлем аванспен төленді: 

                                                                                                  ДТ                 КТ 
 1620  «Алдағы кезеңнің есебіне жататын шығыстарң                      120 000  
                    1030  «Ағымдағы банк шоттарындағы  
                     ақша қаражаттарың                                                                                                          120 000                                                          

Жұмсалған шығындар шаруашылық қызметі барысында есепке 
алынатын кезеңнің тиісті шығын объектілеріне апарылып отырады, бір ай 
өткеннен кейін келесі жазулар орындалады: 

                                                                                                ДТ                    КТ 
7110 «Өнімдерді сатып-өткізу  және қызметтер  
          көрсету бойынша шығыстарң                                                    1 416       
7210 «Әкімшілік шығыстарың                                                              2 725 
8400 «Үстеме шығыстарң                                                                   40 000   
                   1620 «Алдағы кезеңнің есебіне  жататын  шығыстарң                              44 141 
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Еншілес және бірлесіп бақыланатын заңды тұлғалардың дебиторлық 
борыштарының есебі 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінде анықталғандай 
шаруашылық серіктестіктер еншілес, тәуелді және бірлесіп бақыланатын 
серіктестіктер болып құрыла алады. 

Бухгалтерлік есептің 27-ші «Консалидацияланған және жеке қаржылық 
қорытынды есепң деп аталатын халықаралық стандартына сәйкес, еншілес 
шаруашылық серіктестік дегеніміз – басқа (негізгі) серіктестіктің 
бақылауында болатын серіктестіктер. 

Ал, Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 94 бабының 1 
пунктінде атап көрсетілгендей, егер басқа (негізгі) шаруашылық серіктестік 
оның жарғылық қорының басым бөлігінің құрылтайшысы болып табылса 
немесе екі жақтың өзара құрылған келісім-шарты болса немесе еншілес 
серіктестік болып табылатын басқадай түрлі мүмкіндіктер болса, онда 
шаруашылық серіктестік еншілес серіктестік болып табылады. 

Бухгалтерлік есептің 28-ші «Ассоциацияланған кәсіпорындарға 
инвестицияларң деп аталатын халықаралық стандартына сәйкес, тәуелді 
шаруашылық серіктестік – бұл, инвестордың басым бақылауында болатын, 
бірақ оның не еншілес шаруашылық серіктестігі, не бірлесіп бақыланатын 
заңды тұлғасы болып табылмайтын серіктестікті айтамыз. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 95 бабының  1 
пунктіне сәйкес егер басқадай (қатысушы) заңды тұлға серіктестіктің дауыс 
беруші акцияларының 20%-інен аса бөлігін иемденген болса, онда ол 
акционерлік қоғам тәуелді болып табылады. 

Заңды тұлға басқа заңды тұлғаның акциялар пакетін сатып-алу арқылы 
қаржылық салымдарын жүзеге асыруына болады.                         

Инвестиция салынған объектінің 50%-тен аса дауыс беру құқығы бар 
акцияларын сатып алу, инвесторға бұл объектіге бақылау жасауына 
мүмкіндік береді. 

Бақылау деп – серіктестік қызметінен табыс табу мақсатында оның 
қаржылық және басқадай саясатын басқару құқығын айтады. Егер, инвестор 
инвестицияланған объектінің 50%-тен аса акцияларын,  еншілес және тәуелді 
серіктестіктері арқылы тікелей немесе жанама түрде иемденетін болса, бұл 
жағдайда бақылау заңды деп танылады. 

Еншілес, тәуелді, бірлесіп бақыланатын заңды тұлғалардың ұзақ 
мерзімді және ағымдағы дебиторлық борыштарының барлық түрлері 
жөніндегі ақпаратты жинақтау үшін: 

1220 «Еншілес ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың 
1230 «Қауымдасқан және бірлескен ұйымдардың қысқа мерзімді 

дебиторлық борыштарың 
2120 «Еншілес ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық борыштарың 
2130 «Қауымдасқан және бірлескен ұйымдардың ұзақ мерзімді 

дебиторлық борыштарың шоттары пайдаланылады. 
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              Орны толтырылуға тиісті қосылған құн салығы 
          Қазақстан Республикасының 2010 жылдың 26 қарашада қабылданған 
Салық Кодексіне сәйкес шаруашылық субъектілер бухгалтерлік есепте салық 
есептегенде есептеу әдісін пайдаланады. Кәсіпорынның қосылған құн 
салығы бойынша есеп-айырысу жөніндегі ақпараттарының есебі 1420 
«Қосылған құн салығың  шотында жүргізіледі. Бұл шоттың дебеті бойынша 
сатып алынған материалдық құндылықтар, сырт кәсіпорындардың орындаған 
жұмысы, көрсетілген қызметі үшін акцептелген шот-фактуралар бойынша 
қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Есеп беру кезеңінің аяғында 
аталмыш шоттың дебеті бойынша көрсетілген қосылған құн салығының 
сомасы осы шоттың кредитінен 3130 «Қосылған құн салығың шотының 
дебетіне көшіріледі. 
 Мысалы: 2012 жылдың 8 қаңтарында «Адалң жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі  «Жиһанң акционерлік қоғамынан күріш дақылын 82 000 теңгеге 
сатып алды, сатып алынған тауарға «Адалң жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі төмендегі шоттар корреспонденциясын орындайды: 
1.  Сатып алынған тауардың келісім бағасына:  

                                                                                                 ДТ                КТ 
             1330 «Тауарларң                                                                                                          73 214                                                                                                           
                  3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге қысқа  
                  мерзімді кредиторлық борыштарң                                                                  73 214          
  
2. Сатып алынған тауардың келісім бағасынан 12 пайыз ставкасымен 
есептелінетін қосылған құн салығының сомасына:  

                                                                                                   ДТ                   КТ 
1420 «Қосылған құн салығың                                                                      8 786                                                                                                           
                  3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге қысқа  
                 мерзімді кредиторлық борыштарң                                                                    8 786          
 

Ал, 2012 жылдың 15 қаңтарында «Адалң жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі «Жерұйықң серіктестігіне күріш тауарын 98 000 теңгеге сатып 
өткізді, сатып өткізілген тауарға «Адалң ЖШС-гі төмендегі шоттар 
корреспонденциясын орындады: 

 
1. Сатып өткізілген тауардың келісім бағасына:  
                                                                                                            ДТ             КТ 
1210 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа 
          мерзімді дебиторлық борыштарың                                                   87 500                                                                                                           
                           6010 «Өнімді сатып-өткізуден және қызмет   
                           көрсетуден түскен табысң                                                                     87 500 
 
2. Сатып өткізілген тауардың келісім бағасынан 12 пайыз ставкасымен 
есептелінген қосылған құнға төленетін салық сомасына:  
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                                                                                                     ДТ                 КТ 
1210 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің  
қысқа  мерзімді дебиторлық борыштарың                                              10 500                                                                                                           
                    3130 «Қосылған құн салығың                                                                          10 500 

 
Осы екі операцияның нәтижесі бойынша, «Адалң жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің бюджетке аударуға тиісті қосылған құнға төленетін салық 
сомасын анықтау мақсатында, төмендегі шоттар корреспонденциясы 
орындалады:  

                                                                                               ДТ                    КТ 
3130 «Қосылған құн салығың                                                                      8 786 
                    1420 «Қосылған құн салығың                                                                             8 786                                                                                                           

 
Сонымен, 1420 «Қосылған құн салығың шоты жабылады, яғни ақырғы 

сальдосы нольге тең, ал 3130 «Қосылған құн салығың шотының ақырғы 
сальдосы 1 714 теңге (10 500 - 8 786) болады және де осы сома есепті кезең 
ішінде бюджетке аударылуға  тиісті.     
 Сондай-ақ, 3130 «Қосылған құн салығың шотының есепті мерзім 
ішіндегі кредиттік айналым сомасы 1420 «Қосылған құн салығың шотының 
дебеттік айналым сомасынан аз болуы мүмкін, бұл  - бюджеттің осы салық 
түрі бойынша кәсіпорынға қарызын білдіреді. Тәжірибеде мұндай бюджеттің  
дебиторлық борыштары, келесі есеп беру кезеңдерінде кәсіпорынның  
қосылған құн салығы бойынша болашақта пайда болатын қарыздары 
есебінен өтеледі.  
 

Өз білімін тексеру сұрақтары: 
 

1. Табыс дегеніміз не? 
2. Жарғылық капиталдың көбеюуі мен азаюы табыстар мен шығыстарға 

қалай әсер етеді? 
3. Банктен алынған несиенің негізгі сомасы мен несие бойынша сый-ақы 

шығыстары табыстар мен шығыстарға қалай әсер етеді? 
4. Сәйкестік принципі деген не, мысал келтіріңіз? 
5. Сақтық принципі неге негізделген, мысал келтіріңіз? 
6. Есептеу принципі деген не, мысал келтіріңіз? 
7. Үздіксіз қызмет ету ұйғарымының мәні неде? 
8. Ағымдағы активтерге сипаттама беріңіз. 
9. Ағымдағы активтер қандай топтарға жіктеледі? 
10. Ақша қаражаттарының анықтамасын беріңіз. 
11. Ақша эквиваленті дегеніміз не? 
12. Касса операциялары қандай бастапқы құжаттар негізінде жүзеге 

асырылады? 
13. Кассада қандай құжат толтырылады? 
14. Есеп айрысу шотын ашу үшін банкке қандай құжаттар ұсынылуға тиісті? 
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15. Нақты ақшасыз есеп айырысу нысандарын атаңыз. 
16. Төлем тапсырмасы бойынша есеп айырысудың мәнін түсіндіріңіз. 
17. Чек бойынша есеп айырысудың  мазмұнын ашыңыз. 
18. Валюталық шот бойынша операциялардың ерекшелігі неде? 
19. Бағамдық айырмашылық деген не? 
20. Оң бағамдық айырмашылықтың мәнін түсіндіріңіз.  
21. Теріс бағамдық айырмашылық деген не? 
22. Ақша қаражаттары және оның эквиваленттеріне мысалдар келтіріңіз 
23. Кіші касса деген не? 
24. Кіші касса неліктен ақша эквивалентіне жатады? 
25. Кассадағы ақша қаражаттарының операцияларына мысал келтіріп, тиісті 

шоттар корресподенциясын анықтаңыз 
26. Банкетегі ақша қаражаттыры есебінің ерекшеліктері неде? 
27. Шет ел валютасымен орындалған шаруашылық операцияларының 

есебінің ерекшеліктерін анықтап беріңіз 
28. Ақша қаражаттарының қозғалысына ішкі бақылау жасаудың мазмұнын 

ашып көрсетіңіз?  
29. Дебиторлық борыштың мағынасын ашыңыз 
30. Дебиторлық борыштардың қандай түрлері бар? 
31. Сатып алушылардан келіп түсетін табыс кәсіпорынның негізгі табыс көзі 

деп атауға бола ма, жауабыңызды экономика тұрғысынан ашып беріңіз? 
32. Сатып-алушалардың дебиторлық борыштары өтелмеуі мүмкін бе, себеп-

салдарын ашып беріңіз?  
33. 1420 «Қосылған құн салығың және 3130 «Қосылған құн салығың 

шоттарының айырмашылығы неде? 
34. Күдікті қарыздар есебін түсіндіріңіз 
35. Дебиторлық борыштың антонимі бар ма? 
36. Жұмыскерлердің дебиторлық борыштарының қандай түрлері ақша 

эквиваленттеріне жатпайды?  
37. Күмәнді борыштар дегеніміз не? 
38. Қандай жағдайда күмәнді борыш қайтарылмайтын борыш деп танылады? 

 
Өзіндік жұмыстарды орындау үшін берілген тапсырма: 

 
1.Тапсырма  
Тапсырманың мақсаты: 
1. Кассадағы ақша қаражаттарының қозғалысын бейнелейтін бастапқы 

құжаттарды толтыру мен касса кітабын (кассирдің есебін) жүргізу 
тәртібін меңгеру. 

2. №1 журнал-ордерді және №2 ведомосін толтыру техникасын меңгеру. 
Тапсырманы орындау үшін берілген мәліметтер: 

А)  № 250 кассаның кіріс ордері. 1-қазанда есеп айырысу шотынан кассаға  
№512350 бойынша іссапар шығындарына арналып 5 500 теңге алынды. 
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Ә) №300 кассаның шығыс ордері. 28-қыркүйекте шыққан №20бұйрықтың 
негізінде 1 қазанда менеджер  К.С. Әлімжановқа іссапар шығындарына 
арналып, кассадан 9 000 теңге берілді. 
Б) №301 кассаның шығыс ордері. 29 қыркүйекте шыққан №22 бұйрықтың 
негізінде 1 қазанда кәсіпорын басшысына Б.С. Оспановқа іс-сапар 
шығындарына арналып кассадан 2 500 теңге берілді. 
В) №251 кассаның кіріс ордері. 2 қазанда экспедитор Ахметов Н.П. іссапар 
шығындары үшін алынған ақша қаражаттарының пайдаланылмаған 
қалдығын кассаға өткізді - 1 000 теңге. 
Г) №252 кассаның кіріс ордері. 3 қазанда кассаға асхана меңгерушісі А.Л. 
Алпысбаевадан асхана жұмысынан түскен 50 000 теңге  түсім қабылданды. 
Д) №302 кассаның шығыс ордері. 3 қазанда кәсіпорын кассирі №425 қаражат 
өткізу хабарламасы бойынша, есеп айырысу шотына асхана жұмысынан 
түскен 50 000 теңге түсімді тапсырды. 
Ж) № 253 кассаның кіріс ордері. 3 қазанда есеп айырысу шотынан кассаға  
№512351 чек бойынша қызметкерлерге еңбек ақы төлеу үшін 128 000 теңге 
алынды. 
 Кассадағы ақша қаражаттарының бастапқы қалдығы 1 қазанға –10 000 
теңге. 
 Ақша қаражаттарының қозғалысы бойынша операцияларды 
бухгалтерлік шоттарда көрсетіңіз: 

Шаруашылық операциялары Сомасы, 
теңге 

Шоттар 
корреспонденциясы 

ДТ КТ 

1. Кәсіпорын жұмыскерлеріне еңбек ақы төлеу 
үшін есеп айырысу шотынан кассаға ақша 
алынды 

150 000   

2. Дайын өнім нақты ақшаға сатылды 20 000   

3. Іс-сапар шығындарына арналып кәсіпорын 
жұмыскерлеріне кассадан ақша берілді 

10 000   

4. Валюталық шоттан кассаға валюта келіп 
түсті 

15 000   

5. Сатып алушылардан аванс қабылданды 18 000   

6. Кассадан кәсіпорын жұмысшыларына еңбек 
ақы берілді 

126 000   

7. Есеп айырысу шотынан банк несиесі өтелді 150 000   

8. Депоненттелген еңбек ақы банктегі есеп 
айырысу шотына қайтарылды 

14 500   

9. Есеп беруге тиісті тұлғаға шет елдік валюта 
берілді 

40 000   

10. Пайдаланылмаған аккредитив қайтарылды 2 000   
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2. Тапсырма 
 Шет елдік жабдықтаушылардан келіп түскен тауарлар бойынша 
операцияларды бухгалтерлік шоттарда көрсетіңіз: 
1. Самара жабдықтаушыларынан тауар келді: 
- шарттағы бағасы бойынша тауардың құны                               60 000 т. 
- баж (кеден)  салығы                                                                      20 000 т. 
- кедендік құжаттарды жасаудағы жинақталған сома                     3 400 т. 
- ҚҚС (12 %)                                                                                       ? 
2. Есеп айырысу шотынан аударылды: 
А) бюджетке баж (кеден) салығы                                                       ? 
Ә) ҚҚС                                                                                                ? 
Б) кедендік құжаттарды дайындау шығындары                               ? 
В) жабдықтаушыларға  төлем                                                           ?                                          
 
3. Тапсырма 
«Арманң ЖШС-нің кассасынан 2012 жылдың 12 қазанында (кәсіпорын 
басшысының 2012 жылдың 10 қазандағы №52 бұйрығы негізінде) менеджер 
Д. А. Әлмырзаевқа 25 000 теңге аванс берілді. Ол Талдықорған қаласына 5 
күнге (13-18 қазан аралығында) іс-сапарға кетті. 2012 жылдың 19 
қазанындағы Д.А. Әлмырзаевтың  берген №10 аванстық есебінде келесідей 
шығындар көрсетілген: жол билеттерінің құны – 4 000 теңге, күндік шығын –
9 709 теңге, квитанция бойынша қонақ үй шығындары –6 500 теңге. 
 Осы көрсеткіштердің негізінде анықтаңыздар: 
1) Д.А. Әлмырзаевқа берілген аванс сомасын шоттар 

корреспонденциясымен көрсетіңіз; 
2) аванстық есепте бекітілген соманы көрсетіңіз және осы шығынды 

бухгалтерлік есептің сәйкес шотынан есептен шығарыңыз; 
3) аванстың пайдаланылмаған қалдығын анықтаңыз және оның кассаға 

қайтарылуын бухгалтерлік жазумен бейнелеңіз. 
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8.1 Тауарлы-материалдық  босалқылар, олардың  
жіктелуі және бағалануы 

 
Тауарлы-материалдық босалқылар дегеніміз – бұл: 
- өндірісте пайдалануға немесе жұмыстар мен қызметтерді атқаруға 
арналған шикізат қоры, материалдар, сатып алынған шала фабрикаттар және 
құрастырмалы бұйымдар, құрылғылар мен бөлшектер, отын, ыдыс және 
ыдыстық материалдар, қосалқы бөлшектер, басқа да материалдар түріндегі 
активтер; 
- аяқталмаған өндіріс түріндегі активтер; 
- субъектінің шаруашылық қызметі барысында сатып-өткізуге арналған 
дайын өнім және тауарлар түріндегі активтер. 

 Шикізат деп – әдетте, ауыл шаруашылығы мен пайдалы қазбалар 
өнімін (астық, көмір, кен т.с.с.) атайды, ал материалдар өңдеуші 
өнеркәсіптердің (мата, қант, ұн т.с.с.) өнімі болып табылады. 
 Материалдар деп - өндірістік немесе басқа шаруашылық процесінде 
еңбек заттары ретінде пайдаланылатын, әрбір циклда бүтіндей тұтынылатын 
және өздерінің құнын өндірілетін өнімнің, орындалатын жұмыстың және 
көрсетілетін қызметтің құнына толығымен қосатын субъектінің 
материалдық-өндірістік босалқыларының бір бөлігін атайды. 
 Сатып алынған шала фабрикаттар, құрастырмалы бұйымдар, 
құрылғылар мен бөлшектер деп - кәсіпорынның өндірістік циклында 
тұтынылатын және өндірілетін өнімнің материалдық негізін құрайтын одан 
арғы өңдеу немесе жинақтау шығындарын қажет ететін сырт 
кәсіпорындардың өнімдерін атайды. Мысалға сатып алынған шала 
фабрикаттарға құрылыс конструкцияларын жатқызуға болады. 
 Отын - көлік құралдарын пайдалануға, өндірістегі технологиялық 
қажеттіліктерге, энергия өндіруге және ғимараттарды жылытуға арналады. 
Отынның бірнеше түрлері болады: мұнай өнімдері (мұнай, дизельдік отын, 
керосин, бензин), сүйекті отын (көмір, сексеуіл, ағаш), газ түріндегі отын. 
 Ыдыс және ыдыстық материалдар деп - әр түрлі материалдарды және 
өнімдерді орау, тасымалдау, сақтау үшін пайдаланылатын заттарды (қаптар, 
жәшіктер және қораптар), сонымен қатар ыдыстарды дайындауға және оны 
жөндеуге кететін материалдар мен детальдарды (жәшік жасауға кететін 
бұйымдар, бөшкенің қалақ бөлшегі, дөңгелек темір және басқалар) атайды. 
 Қосалқы бөлшектер машиналардың, жабдықтар мен көлік 
құралдарының тозған бөлігін жөндеу және ауыстыру үшін пайдаланылады. 
Қосалқы бөлшектерге басы артық және айналымда жүрген автомобиль 
дөңгелектері де жатады. 
 Басқа да материалдар деп ақаулары жөнделмейтін материалдарды, 
сонымен қатар осы кәсіпорында материалдар, отын немесе қосалқы 
бөлшектер құрамында пайдаланылмайтын негізгі құралдарды есептен 
шығарудан алынған материалдық құндылықтарды (металл қалдығы, ескі 
шикізаттар, тозған доңғалақ) атайды. 
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 Өндірістің қайтарымды қалдықтары деп өнімді өндіру процесінде 
пайда болған бастапқы тұтынушылық қасиеттерін толығымен немесе жарым-
жартылай жоғалтқан шикізат пен материалдардың қалдықтарын (үгінділер 
және басқалар) атайды. 
 Өндіріс процессінде пайдаланылу мақсатына қарай барлық босалқылар 
негізгі және көмекші болып бөлінеді. 
 Негізгі материалдар өндірілетін өнімнің материалдық (заттай) негізін 
құрайды және оларды дайындаудағы қажетті құрамды бөліктер 
(компоненттер) болып табылады. 
 Көмекші материалдар өндірілетін өнімнің құрамына кіреді, бірақ оның 
негізгі материалдардан айырмашылығы, өндірілетін өнімнің заттай негізін 
құрамайды. Көмекші материалдар өнімге белгілі бір тұтынушылық қасиет 
беру мақсатында шикізаттар мен негізгі материалдарға әрекет ету үшін 
(тағамдық бояғыштар, дәмдік қоспалар, кондитер өнеркәсібіндегі 
татымдылықтар т.б.), еңбек құралдарын қарап, күту үшін (жағармайлар және 
т.б.)  пайдаланылады. Материалдарды негізгі және көмекші материалдарға 
бөлу шартты түрдегі сипатқа ие, өйткені ол өнімдердің кейбір түрлерін 
өндіру кезінде тек пайдаланылған материалдардың санына ғана байланысты 
болады. 
 Ауыл шаруашылық кәсіпорындары материалдардың құрамында 
тұқымды, көшеттер мен мал азығын, минералды тыңайтқыштарды, ауыл 
шаруашылығы дақылдарының ауруларымен және зиянкестермен күреске 
пайдаланылатын улы химикаттарды және ауыл шаруашылық малдарының 
ауруларымен күреске пайдаланылатын биопрепараттар, дәрі-дәрмектер, 
химикаттар және басқаларды есептейді. 
 Барлық өңдеу кезеңдерін өтпеген және техникалық бақылау бөлімі 
қабылдап алмаған өнімді, сонымен қатар тапсырыс берушілер қабылдап 
алмаған аяқталмаған жұмыстарды аяқталмаған өндіріс деп атайды. 
 Дайын өнім деп - толық өңделген, техникалық және сапалық 
сипаттамалары келісімнің шарттарына немесе заңда көрсетілген жағдайларда 
басқа да құжаттардың талаптарына сай келетін, өндірістік процесстің соңғы 
нәтижесі болып табылатын субъектілірдің сатуға арналған материалдық-
өндірістік босалқыларының бір бөлігін атайды. 
 Тауарлар дегеніміз - басқа заңды және жеке тұлғалардан сатып алынып, 
қосымша өңдеусіз қайта сатуға арналған субъектілердің материалдық-
өндірістік босалқыларының бір бөлігі. 
 
Тауарлы-материалдық босалқылар есебіндегі кезеңдік және үздіксіз жүйелер 

 Тауарлы-материалдық босалқылар есебінде кезеңдік және үздіксіз 
жүйелер қолданылуы мүмкін. Кезеңдік есеп жүйесін қолдану барысында жыл 
ішінде тауарлы-материалдық босалқылардың есебі нақтыланып егжей-
тегжейлі жүргізілмейді. Тауарлы-материалдық босалқылардың нақты бары 
кезең сайын жүргізіліп отыратын босалқыларды түгелдеу нәтижесі бойынша 
анықталады.  
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Түгелдеу аяқталмай сатып-өткізілген тауарлы-материалдық 
босалқылардың құны анықталмайды. Өйткені сатылған тауарлы-
материалдық босалқылардың өзіндік құны келесі формуламен анықталады: 

 
Есепті кезеңнің басындағы тауарлы-материалдық босалқылардың қалдығы 

+ 
Келіп түскен тауарлы-материалдық босалқылар 

= 
Сатып-өткізуге дайын тауарлы-материалдық босалқылардың 

 өзіндік құны 
 –  

Есепті кезеңнің аяғындағы тауарлы-материалдық  
босалқылардың қалдығы 

 =  
Сатып-өкізілген тауарлы-материалдық босалқылардың  

өзіндік құны 
Тауарлы-материалдық босалқылардың белгілі бір түрлерінің осы 

кезеңдегі нақты барының есебі егжей-тегжейлі жүргізілмейтіндігі кезеңдік 
есеп жүйесінің негізгі кемшілігі болып табылады. Тауарлы-материалдық 
босалқылардың кезеңдік есеп жүйесі негізінен біртекті өнім шығаратын және 
оны өндіруге шикізаттардың, материалдардың азғантай түрлері мен 
қарапайым технологиялық процесін қолданатын көтерме және бөлшек сауда 
кәсіпорындарында, өнеркәсіптік өндірістің кәсіпорындарында қолданылады. 

Тауарлы-материалдық босалқылардың үздіксіз есеп жүйесін қолдану 
барысында тауарлы-материалдық босалқылардың келіп түсуі мен шығуы 
олардың баланстық шоттарында толық жүргізіледі. Бұл жағдайда тауарлы-
материалдық босалқылардың кезеңдік есебінде пайдаланылатын 
шығындардың уақытша шоттары қолданылмайды. Нәтижесінде, жалпы 
есепті кезең ішіндегі тауарлы-материалдық босалқылардың белгілі бір 
түрлерінің нақты бары және сатылған босалқылардың өзіндік құны белгілі 
болады. 

Сатып-өткізілген тауарлы-материалдық босалқылардың өзіндік құны 
сатып-өткізуге байланысты «Сатып-өткізілген өнімнің (тауардың) өзіндік 
құның шотында жүргізіледі. 

 
Тауарлы-материалдық босалқыларды бағалау 

Тауарлы-материалдық босалқылар өзіндік құн мен сатып-өткізудің таза 
құнының ең төменгісімен бағаланады. 

Тауарлы-материалдық босалқыларды сатып-өткізудің таза құны әдеттегі 
шаруашылық қызмет барысында болжанып отырған сату бағасынан оларды 
жинақтауға және сатылуын ұйымдастыруға кеткен шығындарды 
шегергендегі мөлшерге тең болады. Сатып өткізудің таза құны тауарлы-
материалдық босалқылар бүлінгенде немесе олар ішінара не болмаса 
толығымен ескіргенде, немесе олардың сату бағасының төмендеуіне 
байланысты өзіндік құн қалпына келмейтін жағдайда ғана қолданылады. 
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Тауарлы-материалдық босалқылардың өзіндік құнына босалқыларды 
сатып алуға кеткен шығындар, оны осы сәттегі сақтау немесе пайдалану 
орындарына жеткізуге және тиісті жағдайға келтіруге байланысты 
тасымалдау-дайындау шығындары, өнімді қайта өңдеуге (жұмыстар мен 
қызметтерді атқаруға) кеткен шығындар кіреді. 

Тауарлы-материалдық босалқыларды сатып алуға кеткен шығындарға 
сатып алу бағасы, сырттан әкелуге салынған баж салығы, жабдықтаушы және 
делдал ұйымдарға төленген комиссиялық сыйақы, тасымалдау шығындары 
және  босалқыларды сатып алумен тікелей байланысты басқа да шығындар 
жатады. 

Сатып алуға кеткен шығындарды анықтау кезінде сауда жеңілдіктері, 
артық төленген соманы қайтару және осыған ұқсас басқа түзетулер 
шегеріледі. 

Материалдар сатып алу кезінде нақты өзіндік құнымен көрсетіледі. 
Тауарлы-материалдық босалқылар есебінің міндеттері: 

- материалдық құндылықтарды сатып алумен (дайындаумен) байланысты 
нақты шығындарды анықтау; 

- тауарлы-материалдық босалқыларды дұрыс бағалау; 
- материалдық босалқыларды кіріске алу және босату құжаттарын уақтылы 

және дұрыс толтыру; 
- сақтау орындары және жауапты адамдар бойынша есепке алу арқылы 

материалдық құндылықтардың сақталуын бақылау; 
- бухгалтерлік есеп мәліметтерін тауарлы-материалдық босалқылардың 

нақты барымен салыстыру, субъектіге қажет емес материалдық 
босалқыларды анықтау және оларды сату. 

 
8.2 Тауарлы-материалдық босалқыларды бағалау әдістері 

 
Тауарлы-материалдық босалқылардың өзіндік құнын бағалау мына 

әдістердің бірімен жүргізіледі: 
- ерекшеліктеріне қарай теңестіру (specіfіc іdentіfіcatіon method) 
- орташа құн (averadge-cost method) 
- ФИФО (fіrst-іn fіrst-out method) 
- ЛИФО (last-іn fіrst-out method) - ХБЕС-тары бойынша пайдаланылмайды  

Бұл әдістерді кеңірек қарастыру үшін мысал келтірейік.  
 

203 
 



Материалдық босалқылардың қалдығы және қозғалысы жөніндегі тамыз 
айындағы мәліметтер 

Көрсеткіштер Саны, 
дана 

Бағасы, 
теңге 

Құны, 
теңге 

1 тамыздағы қалдық 
 

Тамыз айында келіп түсті: 
01.08      1 партия 
08.08     2 партия 
22.08     3 партия 
27.08     4 партия 
 
Барлық ай ішінде келіп түскені 
 
Барлығы 
 
Ай ішінде сатып өткізілгені 
 
1-ші қыркүйекке қалдық 
 

500 
 
 

100 
50 
180 
300 

 
630 

 
1 130 

 
700 

 
430 

150-00 
 
 

155-00 
160-00 
165-00 
170-00 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

75 000 
 
 

15 500 
8 000 
29 700 
51 000 
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Сонымен, бізде жалпы құны 179 200 теңге тұратын 1130 дана босалқылар 

бар. Мақсатымыз 179 200 теңгені сатып өткізілген 700 дана мен нақты бар 
430 дана арасында бөлу. 

Егер кезеңнің аяғында материалдық босалқылар құрамындағы өнімдер 
белгілі бір операциялардың нәтижесінде сатып алынғаны анық көрсетілетін 
болса, онда ерекшеліктеріне қарай теңестіру (ұқсастыру) әдісін қолдануға 
болады. 

Мысалы, 31 тамыздағы материалдық босалқылардың 180 данасы 1 
тамыздағы нақты барынан, 50 данасы - 8 тамыздағы сатып алынған 
босалқылардың құрамынан, ал 200 данасы - 27 тамызда сатып алынған 
босалқылардың құрамынан тұрады делік. Ерекшеліктеріне қарай теңестіру 
(ұқсастыру) әдісі бойынша босалқылардың құны 69 000 теңге болады. 

 Ол былай анықталды: 
31 тамыздағы тауарлы-материалдық босалқылар – ерекшеліктеріне қарай 

теңестіру (ұқсастыру) әдісі 
 180 дана 150-00 теңгеден 27000 теңге 
50   дана 160-00 теңгеден  8000  теңге 

200 дана 170-00 теңгеден 34000 теңге 
430 дана өзіндік құны 69000 теңге 
Босалқылардың өзіндік құны – 179 200 теңге 
Шегеріледі: 31 тамыздағы босалқылар – 69 000 теңге 
Сатып өткізілген босалқылардың өзіндік құны - 110200 теңге 
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Ерекшеліктеріне қарай теңестіру (ұқсастыру) әдісі әдетте бірін-бірі 
алмастырмайтын тауарлы-материалдық босалқылар бірлігінің және арнаулы 
жобалар мен тапсырыстар үшін жасалған және соларға арналған тауарлардың 
не болмаса қызметтердің өзіндік құнын есептеуді көздейді. 

Ерекшеліктеріне қарай теңестіру (ұқсастыру) әдісін автомобиль, зергерлік 
бұйымдар сияқты құны едәуір өнімдер бірлігін сатуға және сатып алуға 
пайдалануға болады. 
 Бұл әдіс келесі кемшіліктеріне байланысты кең таралмай отыр: 
- көп жағдайларда нақты тауар бірліктерінің сатып алынуын және сатылуын 
бақылап отыру қиын және қолайсыз; 
- егер фирма біртекті тауарларды сатып алумен және сатумен айналысатын 
болса, онда қай тауарлардың сатылғанын немесе сатылмағанын тек шартты 
түрде ғана анықтауға болады. 

Тауарлы-материалдық босалқылардың орташа құн әдісі есепті кезеңнің 
басында болған және осы кезең ішінде сатып алынған немесе өндірілген 
бірліктің орташа құнын анықтау арқылы есептеледі. Бұл әдіс бойынша 
материалдық босалқылар бірлігінің орташа өзіндік құны 158, 58 (179200 : 
1130) теңге екенін, ал олардың жалпы өзіндік құны 68 189 теңгеге тең екенін 
анықтаймыз:  

Ақырғы босалқылар:   430 дана х 158,58 теңге = 68 189 теңге. 
Босалқылардың өзіндік құны:   179 200 теңге. 
Шегеріледі: 31 тамыздағы босалқылар:    68 189 теңге. 
Сатып өткізілген босалқылардың өзіндік құны – 111 011 теңге. 

Есепті кезең ішінде тауарлы-материалдық босалқылардың бір түрі әр 
түрлі жабдықтаушылардан әр түрлі бағамен сатып алынуы мүмкін. Орташа 
құн әдісі арқылы анықталған кезең аяғындағы материалдық босалқылардың 
құны есепті кезең ішінде алынған тауарлардың барлық бағаларын есепке 
алып отырады, сөйтіп бағаның өсуін және төмендеуін бәсеңдетеді. Сонымен, 
бұл әдіс есепті кезеңнің аяғында, әр түрлі бағамен сатып алынған тауарлы-
материалдық босалқылардың құнын мейлінше нақтылай көрсетуге мүмкіндік 
береді. 

Сонымен қатар, тауарлы-материалдық босалқылар номенклатурасы өте 
көп кәсіпорындарда бұл әдісті қолдану олардың ағымдағы есебін жеңілдетуге 
мүмкіндік береді. 

Тауарлы-материалдық босалқыларды ФИФО әдісімен бағалау кезінде 
бірінші болып сатып алынған немесе өндірілген босалқылардың құнын 
бірінші кезекте есептен шығару көзделеді. Яғни, кезең аяғында нақты бар 
тауарлардың өзіндік құны соңғы сатып алынған деп, ал сатылған 
тауарлардың өзіндік құны ертерек сатып алынған деп есептеледі. ФИФО 
әдісін тауарлардың іс жүзіндегі қозғалысына тәуелсіз түрде кез-келген 
кәсіпорында қолдануға болады, өйткені тауарлардың қозғалысы емес, 
олардың құнының қозғалысы есепке алынады. 

Біздің мысалымызда, ФИФО әдісін қолдану арқылы, 31 тамыздағы 
материалдық босалқылар 72 450 теңге болып бағаланды. 
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300 дана 170-00 теңге 27 тамыздағы 
босалқылардың 

құрамынан 

51000 теңге 

130 дана  165-00 22 тамыздағы 
босалқылардың 

құрамынан 

21450 теңге 

430 дана өзіндік құны 72 450 теңге 
      

Босалқылардың өзіндік құны                              179 200 теңге. 
Шегеріледі: 31 тамыздағы босалқылар                  72 450 теңге. 
Сатып өткізілген босалқылардың өзіндік құны – 106 750 теңге. 
ФИФО әдісін қолданудың тиімділігі мынада: есепті кезеңнің аяғындағы 

материалдық босалқылар соңғы сатып алынғандардың бағасымен 
бағаланады, ал сатылған өнімнің өзіндік құнына алғашқы сатып алынған 
тауарлардың бағасы пайдаланылады. Бағалардың әрдайым өсуі кезінде 
ФИФО әдісі таза табыстың жоғары деңгейін көрсетеді. Мұның себебі, фирма 
ағымдағы бағалар өсіп жатқанда сатылу бағасын жоғарылатуға ұмтылады, ал 
ол материалдық босалқылардың бағаның өсуіне дейін сатып алынғаны көп 
жағдайда ескерілмейді. Соған сәйкес, баға төмендегенде керісінше процесс 
байқалады. Сондықтан, ФИФО әдісінің негізгі кемшілігі  экономикалық даму 
циклының табыс көрсеткішіне әсерін жоғарылататындығында. 

Тауарлы-материалдық босалқыларды ЛИФО әдісімен бағалау кезінде 
соңынан сатып алынған немесе өндірілген босалқылардың құнын бірінші 
кезекте есептен шығару көзделеді. Осы әдіске сәйкес, материалдық 
босалқылардың құны біздің мысалымыз бойынша 31 тамызда 65 500 теңге 
болады. 

31 тамыздағы тауарлы-материалдық босалқылар – ЛИФО әдісі 

280 дана 150-00 
теңге 

1 тамыздағы 
босалқылардың 
құрамынан 

42 000 теңге 

100 дана 155-00  2 тамыздағы 
босалқылардың 
құрамынан 

15 500 теңге  

50 дана  160-00  8 тамыздағы 
босалқылардың 
құрамынан 

8 000 теңге 

430 дана өзіндік құны 65 500 теңге 
 

Босалқылардың өзіндік құны                              179 200 теңге. 
Шегеріледі: 31 тамыздағы босалқылар                  65 500 теңге. 
Сатып өткізілген босалқылардың өзіндік құны – 113 700 теңге. 
ЛИФО әдісі инфляция кезінде аз таза табысты, ал дефляция кезінде көп 

таза табысты көрсетеді. 
206 

 



Тауарлы-материалдық босалқыларды бағалау әдістерін салыстыру 
Тауарлы-материалдық босалқылардың өзіндік құнын бағалау әдістерін 

талдау және олардың ең тиімдісін таңдау кезінде, сатылған өнімнің 
(жұмыстың, қызметтің) өзіндік құнының мөлшері және жалпы табыс пен таза 
табыс көлемі таңдалған бағалау әдістеріне тәуелді болатындығын ескерген 
жөн. Есепті кезеңнің аяғындағы тауарлы-материалдық босалқылардың құны 
жоғары болса, сатылған босалқылардың өзіндік құны төмен болады және 
сәйкесінше жалпы (таза) табыс жоғары болады. 

Тауарлы-материалдық босалқыларды бағалау әдістерін салыстырып 
көрейік. Егер ерекшеліктеріне қарай теңестіру (ұқсастыру) әдісі нақты 
шығындарға негізделсе, қалған үш әдіс өзіндік құнның қозғалысы туралы 
мәліметтер жорамалына негізделеді. 

Жоғарыда келтірілген мәліметтерді пайдалана отырып, әрбір әдістің таза 
пайдаға әсерінің нәтижесін салыстырайық. Тамыз айындағы сатып-өткізу 
көлемі 150 000 теңге деп шамалаймыз. 

 
 

Көрсеткіштер 
Ерекшеліктеріне 
қарай теңестіру 

(ұқсастыру) әдісі 

Орташа 
құн әдісі 

ФИФО 
әдісі 

ЛИФО 
әдісі 

Сатып-өткізу көлемі 
 
Ай басындағы 
босалқылар 
 
Сатып алынған босалқылар 
 
Сатып өткізуге арналған 
босалқылардың өзіндік құны 
 
Шегеріледі: ай соңындағы 
басалқылар 
 
Сатып өткізілген босалқылар-
дың өзіндік құны  
 
Сатудан түскен жалпы табыс 

150 000 
 
 

75 000 
 

104 200 
 
 

179 200 
 
 

69 000 
 
 

110 200 
 

39 800 

150 000 
 
 

75 000 
 

104 200 
 
 

179 200 
 
 

68 189 
 
 

111 011 
 

38 989 

150 000 
 
 

75 000 
 

104 200 
 
 

179 200 
 
 

72 450 
 
 

106 750 
 

43 250 

150 000 
 
 

75 000 
 

104 200 
 
 

179 200 
 
 

65 500 
 
 

113 700 
 

36 300 
 

Көрсетілген мысалымыз бойынша тамыз айында босалқылар 
бағасының өскендігін еске түсірейік. ЛИФО әдісін қолдану кезінде сатып 
өткізілген босалқылардың өзіндік құны бұрын келіп түскен босалқылардың 
өзіндік құнымен салыстырғанда жоғары болады (бағаның жоғары болуынан), 
нәтижесінде табыс көлемі төмендейді. Керісінше, ФИФО әдісін қолданған 
кезде бағалардың төмендеуінің нәтижесінен сатып өткізілген босалқылардың 
өзіндік құны төмен болады, нәтижесінде табыс көлемі жоғарылайды. 
Бағаның төмендеуі кезінде керісінше процесс байқалады. ЛИФО әдісі 
бойынша ФИФО әдісіне қарағанда жалпы табыс көлемі көбірек болады. 
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Бұдан байқайтынымыз, тауарлы-материалдық босалқыларды бағалау 
әдісі баға бір бағытта ұзақ уақыт тербелгенде, яғни жоғарылағанда немесе 
төмендегенде, маңызды мәнге ие болады. Орташа құн әдісі бойынша алынған 
табыс ЛИФО және ФИФО әдістері арқылы анықталған табыс көлемінің 
аралығында болады. 
 Жоғарыда сипатталған тауарлы-материалдық босалқыларды бағалау 
әдістерінің әрбіреуі қаржылық қорытынды есепте қолдануға тиімді. Әрбір 
әдістің өз артықшылығы және кемшілігі бар және олардың ешқайсысын ең 
жақсы немесе ең жетілген әдіс деп қарастыруға болмайды. Бағалау әдісін 
таңдау оның балансқа, қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижесі жөніндегі 
қорытынды есепке, табысқа салынатын салыққа және кәсіпорын басшылары 
қабылдайтын шешімге тигізетін әсеріне байланысты болады. 
 Кәсіпорын үшін тауарлы-материалдық босалқыларды бағалау әдісін 
дұрыс таңдау негізгі мәселелердің бірі, өйткені, материалдық босалқылар 
баланста да, қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижесі жөніндегі қорытынды 
есепте де көрсетіледі. Өзіміз көріп отырғанымыздай, ЛИФО әдісі - қаржы-
шаруашылық қызметтің нәтижесі жөніндегі қорытынды есеп үшін ең 
ыңғайлы әдіс болып отыр, өйткені ол тауарды сатудан түскен табыс пен оның 
өзіндік құнын ең жақсы қалыпта салыстырады. Бірақ, тауарлы-материалдық 
босалқылардың ағымдағы баланстық құнын бағалау кезінде, әсіресе, бағаның 
жоғарылау немесе төмендеу тенденциясы ұзаққа созылғанда тиімді емес. 

Екінші жағынан, ФИФО әдісі бухгалтерлік баланс құру кезінде ең 
ыңғайлы әдіс болып табылады, өйткені есепті кезеңнің аяғындағы 
босалқылардың өзіндік құны ағымдағы бағаларға мейлінше жуықтайды, 
сөйтіп кәсіпорын активтерінің шынайы жағдайын көрсетеді. Қаржылық 
қорытынды есепті пайдаланушы тұлғалар тауарлы-материалдық 
босалқыларды бағалау әдістеріне зор ықылас қойып, оларды қолданудың 
нәтижесін бағалай білуі қажет. 

 
8.3 Тауарлы-материалдық босалқылар қозғалысын 

 құжаттарда бейнелеу 
 
Материалдардың қозғалысы бойынша операцияларды құжаттау келесі 

бастапқы есеп құжаттарының типтік нысандарымен жүзеге асырылады: 
Сенім хат (№ М-2 нысан); 
Сенім хат (№ М-2а нысан); 
Кіріс ордері (№ М-4 нысан); 
Материалдарды қабылдау актісі (№ М-7 нысан); 
Лимиттік-жинақтаушы карта (№ М-8 нысан); 
Талап-накладнойы (№ М-11 нысан); 
Материалдарды сыртқа жіберу жөніндегі накладной (№ М-15 нысан); 
Материалдарды есепке алу карточкасы (№ М-17 нысан); 
Үйлер мен ғимараттарды бұзу және бөлшектеу кезінде алынған 
материлдарды кіріске алу актісі  (№ М-35 нысан). 
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Құндылықтарды сатып алушыға жөнелткенде, жабдықтаушы тауарлы-
көліктік (тауарлық) құжаттар толтырады. Егер жүк темір жол көлігі арқылы 
жөнелтілсе темір жол накладнойы немесе әмбебап контейнерде жүк тасу 
накладнойы толтырылады. Егер жүк автокөлік арқылы жөнелтілсе тауарлы-
көліктік накладной толтырылады. Ал егер құндылықтар сатып алушыға 
жабықтаушының қоймасынан берілетін болса, материалдарды сыртқа босату 
накладнойы толтырылады (№ М-15 нысан). Толтырылатын накладнойлардың 
саны тауарды жіберу орнына, тауарды тасымалдау әдісіне, жабдықтаушы 
кәсіпорынның түріне және басқа жағдайға байланысты болады. 
 Аталған құжаттар жабдықтаушы және сатып алушы кәсіпорынның аты 
мен реквизиттерінен тұрады, сонымен қатар онда тауар мен оның ыдысы 
туралы мәліметтер болады: артикул, тауардың аты және қысқаша 
түсініктемесі, орын саны, брутто салмағы, нетто салмағы, бағасы, төленуге 
тиісті жалпы сомасы (қосылған құн салығы сомасы жеке көрсетіледі), орама 
түрі. Накладнойда сатып алушыға материалдық құндылықтарды жіберу 
жөнінде жабдықтаушы кәсіпорынға жауапты тұлғаның қолы болады. 
Жабдықтаушы есебінде накладной құндылықтардың босатылуы жөніндегі 
операцияны растайтын құжат болып табылады.  

Сатып алушы, оның атына толтырылған накладнойды алады және 
құндылықтар иесіне (тасымалдаушы ұйымға, жабдықтаушы қоймасына) 
көрсету арқылы босалқыларды қабылдап алу құқығына ие болады. 
Сондықтан, бұл құжаттар сатып алушыларға жүкті алу бойынша келісімдегі 
өз шарттарын орындаумен байланыстырылып ұсынылады. Сатып алушы 
накладнойды алғаннан кейін, бірінші кезекте ондағы мәліметтердің келісім 
шарттарына сәйкестігін тексереді. Содан соң сатып алушы құндылықтардың 
нақты барының накладнойдағы мәліметтерге сәйкестігін тексеру арқылы 
оларды қабылдап алады. Құндылықтарды қабылдау біткен соң накладнойға 
сатып алушы «жүк алындың, «қабылдандың және құндылықтарды босатушы 
тұлға «босатылдың, «тапсырылдың деп қол қояды. Сөйтіп, накладнойлар 
сатып алушының құндылықтарды қабылдағанын растайтын құжат күшіне ие 
болады. 
 Тауарлық және тауарлы-көліктік құжаттарға мынадай жолдама 
құжаттар тіркеледі: техникалық паспорттар, чертеждар, құру бойынша 
инструкциялар, тауардың сапасы бойынша сертификат және шот-фактура. 
Шот-фактура сатып алушы бюджетпен есеп айырысу кезінде, сатып алынған 
және жабдықтаушыға төленген құндылықтардың құнының құрамына кіретін 
қосылған құн салығы сомасын есепке алуға құқық беретін құжат болып 
табылады. 
 Егер материалдар есеп беруге тиісті адамдар арқылы алынатын болса, 
онда тауарлық шот (чек) немесе акт (анықтама) сатып алынуды растайтын 
құжат болып  табылады. Бұл құжаттарда операцияның мазмұны, мерзімі, 
сатып алу орны, материалдардың атауы мен саны, олардың құны көрсетіледі. 
 Құндылықтарды автокөлік арқылы жеткізгенде тауарлы-көліктік 
накладной толтырылады. Ол екі бөлімнен тұрады: тауарлық және көліктік. 
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 Тауарлы-көліктік накладнойдың тауарлық бөлімін жабдықтаушы 
толтырады және онда жабдықтаушы мен төлеуші туралы мәліметтер (атауы, 
мекен жайы, банктік реквизиттері); тауар және оның ыдысы туралы 
мәліметтер көрсетіледі және жауапты тұлғалардың қолы қойылады. 
 Тауарлы-көліктік накладнойдың көліктік бөлімі тауардың жеткізілуі 
жөніндегі мәліметтерден тұрады: мерзімі, автокөліктің және жолдама 
қағазының номері, тауарға тапсырыс берушінің (төлеушінің), жүк 
жіберушінің және жүкті қабылдап алушының аты-жөні және мекен-жайы; 
жүкті тиеу, түсіру пункті (қажет болған жағдайда); жүк туралы мәліметтер. 
Сонымен қатар онда жүктің жолдама құжаттары, орама түрі, орын саны 
көрсетіледі. 
 Тауарлы-көліктік накладной төрт дана етіп толтырылады, оның біреуі 
материалдарды кіріске алуға негіз ретінде сатып алушыға беріледі (кіріс 
ордерінің баламасы); екі данасының біреуі жабдықтаушыға және біреуі 
тасымалдаушы ұйымға беріледі. Сатып алушы және жүргізуші экспедитор 
растаған накладной, қабылдап алушының құндылықтарды алғанын 
куәландыратын құжат болып табылады. Сатып алушы субъектінің мекен 
жайынан тыс орындардағы (жабдықтаушының қоймасындағы, темір жол 
бекетіндегі, кемежайдағы, әуежайдағы) материалдарды экспедитор 
қабылдайды. 
 Экспедитор – материалдық-жауапты тұлға болып табылатын және 
оның атына жазылған, құндылықтарды алуға арналған сенім хаты бар 
кәсіпорын қызметкері.  
 Сенімхат (№М-2 нысан) бухгалтерияда бір дана етіп толтырылады. 
Сенімхат тек алушының қолхаты арқылы беріледі. Ол жабдықтаушыға 
тауарлы-көліктік (тауарлық) құжаттарды және құндылықтарды экспедиторға 
беруге негіз болады. Сенімхатта көрсетілетіндер: 
- тауарды тұтынушының толық атауы және мекен жайы; 
- төлеушінің атауы және мекен жайы; 
- есеп айырысу шотының реквизиттері, төлеушіге қызмет көрсетуші 

банкінің атауы және мекен жайы; 
- экспедитордың паспорттағы мәліметтері; 
- құндылықтарды беруге негіз болатын құжаттың атауы, мерзімі және 

номері. 
Сенімхаттың артқы бетінде берілетін тауарлы-материалдық құндылықтардың 
толық тізімі көрсетіледі. 
 Сенімхатта оның берілген күні және күшін сақтау мерзімі көрсетіледі. 
Сенімхаттың түбіршегі (корешок) болады, онда сатып алушы субъектінің 
бухгалтериясында берілген сенімхаттардың есебін жүргізу үшін негізгі 
реквизиттер көрсетіледі. 
 № М-2а нысандағы сенімхатты, материалдық құндылықтардың алдын 
ала номері белгіленіп, баулықтанған журналда тіркеу жасайтын субъектілер 
қолданады.  
 Егер құндылықтарды қабылдау кезінде накладной мәліметтері мен 
келіп түскен құндылықтардың санының, сапасының, ассортиментінің 
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арасында ауытқушылықтар анықталатын болса, онда құндылықтарды 
қабылдап алу үшін құрылған комиссия екі дана етіп «Материалдарды 
қабылдау актісінң (№ М-7 нысан) толтырады. Материалдарды қабылдау 
актісі тек ауытқулар анықталған құндылықтарға ғана толтырылады. Сонымен 
қатар, материалдарды қабылдау актісі фактураланбаған жабдықтаулар болған 
жағдайда да толтырылады. 
 Материалдарды қабылдау актісінде жолдама көліктік құжаттарға 
сәйкес құндылықтардың нақты бары, тапсырылатын бекетіне (кемежай, порт) 
келетін мерзімі және уақыты, көлік мекемесінің жүкті беру немесе 
алушының қоймасына жеткізу мерзімі және уақыты, алушының қоймасында 
өнімді сақтау жағдайлары, құндылықтарды қарап қабылдау кезінде оның 
ыдысының және орамасының жағдайы, құндылықтардың нақты бары, ақауы 
және қирауы, жетіспеушіліктері, артық шыққандары және басқа да 
мәліметтер көрсетіледі. Материалдарды қабылдау актісіне комиссияның 
мүшелері қол қояды және оны алушы субъектінің басшысы бекітеді. Актінің 
мазмұнымен келіспейтін тұлға онда өз пікірін білдіріп, жазып қол қояды. 
 Құндылықтарды қабылдап болған соң, актінің бір данасы 
жабдықтаушының есеп айырысу құжаттары тіркеліп, материалдық 
құндылықтарды кіріске алуға негіз ретінде бухгалтерияға беріледі. Актінің 
екінші данасы жабдықтау бөлімшесіне беріледі және ол шағым хатымен 
бірге жабдықтаушыға (жіберушіге) бағытталады. Акт шағым жасауға негіз 
болатын құжат болып табылады. 
 Материалдардың түскенін бақылау келіп түскен жүк есебінің журналы 
көмегімен жүзеге асырылады, ол жабдықтау бөлімшесінде жүргізіледі. Бұл 
құжатта тіркеу номері; жазба жасалған мерзім; жабдықтаушының атауы; 
көліктік жолдама құжатының мерзімі және номері; шоттың номері, мерзімі 
және сомасы; жүктің түрі; кіріс ордерінің (қабылдау актісінің, жүкті іздестіру 
жөніндегі сұрау) номері және мерзімі тіркеледі 
 Ескертуде шоттың төленгені туралы немесе акцептентартқаны жөнінде 
белгі қойылады. 
 

   8.4 Тауарлы-материалдық босалқылардың қоймадағы есебі 
 

Жабдықтаушыдан қабылданған материалдар қоймаға жіберіледі және 
оларды қоймадағы материалдық жауапты тұлға (қойма меңгерушісі, 
қоймашы) кіріске алуы тиіс. Қоймаға материалдарды кіріске алу 
операциясын рәсімдейтін бастапқы құжат Кіріс ордері болып табылады      
(№М-4нысан). Кіріс ордерін материалдық жауапты тұлға, 
жабдықтаушылардан құндылықтардың қабылданғанын растайтын 
құжаттардың негізінде, нақты қабылданған құндылықтардың мөлшерін 
көрсетіп толтырады. Кіріс ордеріне қоймаға құндылықтарды жіберген 
материалдық-жауапты тұлға және қоймаға құндылықтарды қабылдап алған 
материалдық-жауапты тұлға қол қояды (лауазымдары көрсетілуі тиіс). 

Кіріс ордері материалдар жабдықтаушылардан, есеп беруге тиісті 
адамдардан, қайта өңдеуден келіп түскенде қолданылады. Егер 
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жабдықтаушылардан келіп түскен құндылықтар бойынша накладнойдағы 
мәліметтер құндылықтардың нақты саны мен сапасына сәйкес келсе, онда 
кіріс ордерін толтырмаса да болады. Құжаттардың санын қысқарту 
мақсатында накладнойға штамп қойылады. Онда кіріс ордерінің реквизиттері 
көрсетіледі, сөйтіп накладной кіріс ордерінің баламасы болып табылады. 
 Актіленген құндылықтар Материалдарды қабылдау актісінің негізінде 
кіріске алынады және Кіріс ордері толтырылмайды. Жауапты сақтауға 
қабылданған материалдар бойынша, олар нақты келіп түскен күні арнайы 
журналға жазбалар түсіріледі. Бұл материалдар қоймада жеке сақталады. 

Қоймадағы материалдардың есебін қойма меңгерушісі (қоймашы) 
жүргізеді. Қойма меңгерушісімен (қоймашымен) толық жеке материалдық 
жауапкершілік жөніндегі типтік келісім жасалады. Қоймашы 
материалдардың әрбір номенклатуралық номеріне материалдық жазба қағаз 
толтырып, оны материалдар сақталатын жерге жабыстырады. Жазба қағазда 
материалдардың атауы, номенклатуралық номері, өлшем бірлігі, бағасы және 
материалдардың шектеулі бірлігі көрсетіледі. 

Материалдар қозғалысының және олардың қалдықтарының 
аналитикалық есебі «Материалдар есебінің карточкасындаң (№ М-17нысан) 
жүргізіледі. «Материалдар есебінің карточкасың бухгалтерияда әрбір 
материалдың номенклатуралық номеріне ашылады және онда қойманың 
номері, материалдың атауы, маркасы, сорты, сырт пішіні, көлемі, өлшем 
бірлігі, номенклатуралық номері, есепті бағасы және жарамдылық мерзімі 
көрсетіледі. Карточкадағы есеп тек натуралды өлшеммен жүргізіледі.  

Толтырылған материалдар есебінің карточкалары ағымдағы 
жазбаларды түсіру үшін қоймаға беріледі. Қоймашы (қойма меңгерушісі) 
операция болған күні бастапқы құжаттардың (кіріс ордері, талап 
накладнойлар т.с.с.) негізінде карточкаға кіріс, шығыс және материалдардың 
қалдығы жөніндегі мәліметтерді енгізеді. Сонымен қатар, материалдар есебін 
Материалдар есебінің кітабында, материалдардың қозғалысы және 
қалдығының машинограммасында (ведомосында) жүргізуге болады. 

Өндіріске материалдар ресурстарды жұмсаудың нормаларына 
сәйкестігін қатаң сақтау арқылы босатылады. Материалдар, олардың 
салмағы, көлемі, аумағы немесе тапсырыстың коды, объектісі, жұмыстың 
түрі көрсетілген құжат бойынша босатылады. 

Тауарлы-материалдық босалқылар қоймадан субъектінің құрылымдық 
бөлімшелеріне босатылғанда Лимитті-жинақтаушы карта (№М-8 нысан), 
талап-накладнойлары (№М-11 нысан) және басқа құжаттар толтырылады. 

Бастапқы құжаттардың санын азайту үшін, жүйелі түрде тұтынылатын 
материалдардың босатылуын Материалдар есебінің карточкасында (№М-
17нысан) жүргізу ұсынылады. Бұл жағдайда материалдарды босату жөнінде 
құжаттар толтырылмайды, ал операция бір дана етіп толтырылған лимитті-
жинақтаушы картаның негізінде жүргізіледі. 

Лимиттік-жинақтаушы карта өнімді өндіруде жүйелі түрде 
қолданылатын материалдарды босату үшін, сонымен қатар, өндіріс-тік 
қажеттіліктерге материалдардың босатылуының белгіленген нормаларының 
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сақталуын бақылап отыру үшін қолданылады. Құжаттың нысаны төменде 
келтірілді. 

Лимиттік-жинақтаушы карта материалдық құндылықтарды қоймадан 
есептен шығару кезіндегі растаушы құжат болып табылады. Лимиттік-
жинақтаушы картаны бір немесе бірнеше бірін-бірі алмастыратын 
материалдар түріне (номенклатуралық номеріне) екі дана етіп толтырады. 
Лимиттік-жинақтаушы картаның бір данасы ай басына дейін материалдарды 
пайдаланушыға – цехқа (учаскеге), ал екінші данасы - қоймаға немесе цехтың 
(учаскенің) қоймасына беріледі. 

Өндіріске материалдар цехтың өкілі лимитті-жинақтаушы картаның 
өзіндегі данасын ұсынғанда ғана қоймадан босатылады. Қоймашы екі данаға 
да мерзім мен жіберілген материалдар санын көрсетіп, материалдардың әрбір 
номенклатуралық номері бойынша лимиттің қалдығын шығарады. Цехтың 
(учаскенің) лимитті-жинақтаушы картасына қоймашы қол қояды, ал 
қойманың лимитті-жинақтаушы картасына – цех (учаске) өкілі қол қояды. 
Лимитті пайдаланып болған соң және ай аяқталған соң Лимиттік-
жинақтаушы карта кәсіпорынның бухгалтериясына тапсырылады. Сонымен 
қатар, лимиттік-жинақтаушы карталар өндірісте пайдаланылмаған 
материалдарды қайтару кезінде де қолданылады. Бұл үшін қандай да бір 
қосымша құжаттар қажет емес.  

Субъект ішіндегі материалдардың қозғалысы №М-11 нысандағы талап-
накладной арқылы рәсімделеді. 

Талап-накладнойда келесі операциялар рәсімделеді: 
- қоймадан материалдық құндылықтарды алу; 
- егер материалдар талап-накладной бойынша алынған болса, өндірістен 

қоймаға материалдардың пайдаланылмаған бөлігін тапсыру; 
- бір құрылымдық бөлімше ішінде материалдық құндылықтардың бір 

материалдық-жауапты тұлғадан екінші материалдық жауапты тұлғаға 
берілуі. 

Талап-накладнойды бөлімшедегі құндылықтарды тапсырушы 
материалдық-жауапты тұлға екі дана етіп толтырады. Оның бір данасы 
тапсырушы бөлімшеге (материалды-жауапты тұлғаға) арналған және 
құндылықтарды есептен шығаруға негіз болады. Екінші данасы қабылдаушы 
бөлімшеге (материалды-жауапты тұлғаға) арналған және құндылықтарды 
кіріске алуға негіз болады.  

Оперциялар орындалғаннан кейін талап-накладнойға тапсырушы және 
қабылдаушы материалдық-жауапты тұлғалар қол қояды. Талап-накладнойлар 
әр айдың соңында материалдардың қозғалысы жөніндегі есеппен бірге 
бухгалтерияға тапсырылады. 

Материалдарды сырт кәсіпорынға босатқанда №М-15 нысандағы 
Материалдарды сыртқа жөнелту жөніндегі накладной толтырылады. Бұл 
құжат нарядтардың, келісім-шарттардың, басшы бұйрықтарының және басқа 
да құжаттардың негізінде екі дана етіп толтырылады. Материалдарды сыртқа 
жөнелту жөніндегі накладнойда төмендегілер көрсетіледі: 
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- саны, бағасы және жалпы сомасын көрсету арқылы жөнелтуге рұқсат 
етілген құндылықтардың тізімі; 

- жөнелтуге жауапты құрылымдық бөлімше (қойма); 
- құндылықтарды қабылдап алушы субъект. 

Кәсіпорында қабылданған құжат айналымы графигіне сәйкес 
материалдарды жөнелту жөніндегі накладной келесі тәртіппен жасалады: 
- жабдықтау бөлімшесі ұсынылған құжаттардың негізінде материалдарды 

сыртқа жөнелту жөніндегі накладной толтырады. Бұл құжатқа рұқсат 
етуге өкілетті тұлғаның қолы қойылады, сөйтіп құжат қоймаға жіберіледі; 

- жабдықтау бөлімшесі материалдық құндылықтарды жөнелтуге арналған 
бұйрық (ұйғарым, наряд) дайындайды және оны қоймаға жіберіп, онда 
өкілетті тұлға бұйрықтың негізінде материалдарды жөнелту жөніндегі 
накладной толтырып қол қояды. 
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Лимиттік-жинақтаушы картаның толтырылу үлгісі (№М-8 нысан) 
Типтік мекемеаралық №М-8 нысаны 

Лимиттік-жинақтаушы карта № 04   (қысқартылған) 
Кәсіпорын, мекеме «Тұлпарң АҚ 

Мерзім Операция 
түрінің коды 

Қызмет түрі Жіберуші Қабылдаушы Корреспонденцияланушы шот Шығарылған өнімнің 
(жұмыстың, қызметтің) есептік 

бірлігі 
құрылымдық 

бөлімше 
құрылымдық 

бөлімше 
Шот, аралық 

шот 
Талдамалық есеп 

коды 
27.06.2012 07 құрастырмалы 

бұйымдар жасау 
4 2 1310 - дана 

 
Материалдық құндылықтар                        Өлшем бірлігі 

                    Атауы, сорты, көлемі, маркасы Номенклатуралық номері Коды Атауы 
                                   Серіппе СТ7 - - кг 

Лимит   
120 

Қоймадағы карточка бойынша реттік 
нөмірі 

73 

Барлық босатылғаны    
120 

Бағасы, теңге 
20-00 

Сомасы, теңге 
2 300-00 

 
 
 

Босатылды 

Мерзімі Саны Лимит қалдығы Қойма меңгерушісінің немесе алушының қолы 
01.06.2012 20 100 Айдарбеков 
09.06.2012 37 63 Айдарбеков 
17.06.2012 25 38 Айдарбеков 
21.06.2012 18 20 Айдарбеков 
24.06.2012 20 - Айдарбеков 

 
Лимитті белгілеген бөлімнің бастығы     жабдықтау бөлімінің бастығы        Халелов Д.Т.         Халелов Д.Т. 
                                                                                                  (қызметі)                                 ( қолы)                    (аты-жөні) 
Материалдық құндылықтарды  
алушы бөлімнің бастығы                              № 04 цех бастығы                    Әділбеков                 Әділбеков Н.А 
                                                                               (қызметі)                                    (қолы)                             (аты-жөні) 
 
Қойма меңгерушісі                                                                                         Айдарбеков         Айдарбеков Т.Е.                                            
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8.5 Тауарлы-материалдық босалқылардың бухгалтериядағы есебі 
 

Бухгалтерлік қызметте материалдардың аналитикалық есебінің бірнеше 
әдістері бар: сорттық әдіс, номенклатуралық номері бойынша есепке алу 
әдісі, оперативті-бухгалтерлік (сальдолық) әдіс.  

Сорттық әдіс. Бухгалтерия материалдардың әрбір түріне және сортына 
сандық-сомалық есеп карточкасын ашады, онда бастапқы құжаттардың 
негізінде заттай (сандық) және ақшалай (сомалық) өлшеммен көрсетілген 
материалдардың келіп түсуі және шығуы операциялары тіркеледі. Сөйтіп, 
бухгалтериядағы аналитикалық есеп материалдар есебінің карточкасында 
жүргізілетін қоймадағы есепті қайталайды. Ай аяқталып, түгелдеу мерзімі 
басталғанда карточкада тіркелген материалдардың ай ішіндегі кірістері мен 
шығыстарын санап, олардың қалдығын анықтайды. Осы мәліметтер негізінде 
әрбір материалдық-жауапты тұлғаға ашылатын аналитикалық есептің 
айналым ведомосы жасалады. Аналитикалық есептің барлық айналым 
ведомостары бойынша жалпы сома синтетикалық шоттардағы 
айналымдармен және қалдықтармен тең болуға тиісті. 

Номенклатуралық номерлері бойынша аналитикалық есеп әдісінде 
аналитикалық есеп карточкалары жүргізілмейді және номенклатуралық 
номерлер бойынша кіріс және шығыс бастапқы құжаттары 
топтастырылмайды. Айдың аяғында материалдардың әрбір түрінің келіп 
түсуі мен шығуы туралы жалпы мәліметтер анықталады және олардың 
негізінде аналитикалық есеп айналым ведомосы құрылады. Айналым 
ведомостары заттай және ақшалай өлшеммен синтетикалық шоттарға және 
аралық шоттарға сәйкес әрбір қоймаға құрылады. 

Аналитикалық есептің оперативті-бухгалтерлік (сальдолық) әдісі. 
Оперативті-бухгалтерлік (сальдолық) әдісте бухгалтерияда материалдардың 
аналитикалық есебі тек ақшалай өлшеммен жүргізіледі. Қоймада 
материалдық-жауапты тұлғалар сандық-сорттық есепті материалдар есебінің 
карточкасын пайдаланып жүргізеді. Олар материалдардың қозғалысы 
бойынша бастапқы құжаттарға сәйкес толтырылады. Бастапқы құжаттар 
бухгалтерияға келіп түседі және бухгалтерия қызметкері аптасына бір рет 
(одан жиі емес) материалдар есебі карточкасының мәліметтерін бастапқы 
құжаттар мәліметтерімен салыстырып отырады. Карточкалардың 
тексерілгендігі бухгалтерия қызметкерінің қолымен расталады. 

Материалдық-жауапты тұлға айдың бірінші күніне және түгелдеу 
мерзіміне материалдар есебі карточкасы мәліметтері бойынша келіп түскен 
және шыққан материалдардың санын анықтап, материалдар қалдығын 
шығарады. Материалдардың қалдығы туралы мәліметтер номенклатуралық 
номеріне сәйкес Сальдолық ведомосқа түсіріледі. Сальдолық ведомостар 
қоймалар және материалдық-жауапты тұлғалар бойынша жасалады және 
онда кіріс пен шығыс айналымдарынсыз қоймада қалған материалдар саны 
көрсетіледі. Сальдолық ведомоста материалдардың қалдығы туралы сандық 
мәліметтер таксировкаланады (материалдардың саны есепті бағасына 
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көбейтіледі) және материалдардың жекелеген есепті топтары мен бүкіл 
қойма бойынша жалпы сома анықталады.  
Материалдық босалқылардың барлық түрлерінің есебі 1310-Шикізаттар мен 
материалдар, 1350 «Басқа да материалдарң, 1351 «Қайта өңдеуге берілген 
материалдарң. Бұл шоттардың дебетінде материалдық құндылықтардың 
айдың басындағы және аяғындағы қалдықтары, ай ішінде материалдардың 
келіп түсуі, ал кредиті бойынша – материалдардың шығуы көрсетіледі. 
 Мысалы: 2012 жылдың 10 наурызында «Арманң жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі сатып алынған материалдар үшін «Тұлпарң акционерлік 
қоғамының 90 480 теңгеге (оның ішінде ҚҚС сомасы – 9 695 теңге) шот-
фактурасын қабылдады. Бұл операция бухгалтерлік есепте төмендегі шоттар 
корреспонденциясын анықтау арқылы көрсетіледі: 
1. Қоймаға кіріске алынған материалдардың құнына –80 785 теңге:  

                                                                                             ДТ                 КТ 
1310 «Шикізаттар мен материалдарң                                                      80 785                                                                                                           
                       3310 « Жабдықтаушылар мен мердігерлерге қысқа  
                       мерзімді кредиторлық борыштар «                                                            80 785        
   
2. Қосылған құн салығының сомасына:  

                                                                                          ДТ                 КТ 
1420 «Қосылған құн салығың                                                                        9 695                                                                                                           
                             3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге қысқа  
                             мерзімді кредиторлық борыштарң                                                        9 695          
 
3. «Тұлпарң акционерлік қоғамының шот-фактурасы бойынша  төлем 
жасалынды: 

                                                                                          ДТ                   КТ 
3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге қысқа  
мерзімді кредиторлық борыштарң                                                            90 480 
        1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                               90 480 
 
«Арманң жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз қажеттілігіне 
пайдаланбайтыны жөнінде шешім қабылданып, материалдарды «Нұрң 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі-сатып алушыға 120 000 теңгеге сатып 
өткізді делік, оның ішінде есептелген ҚҚС салығы – 12 857 теңге, шикізат-
материалдың өзіндік құны – 80 785 теңге. Бұл операция бойынша төмендегі 
бухгалтерлік жазулар орындалады: 
1. Сатып өткізілген өнімнің өзіндік құнын есептен шығару – 80 785 теңге: 

                                                                                                                   ДТ                КТ 
7010 «Сатып-өткізілген өнімнің және көрсетілген қызметтің 
өзіндік құның                                                                                                   80 785 
                         1310 «Шикізаттар мен материалдарң                                                  80 785                                                                                                           
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2. «Нұрң жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне шот-фактура және талап-
төлем тапсырмасы ұсынылды. Сатып өткізілген шикізаттың келісім бағасына 
– 120 000 теңге:  

                                                                                                 
ДТ                   КТ 

1210 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің  
қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                                                107 143                                                                                                           
                             6010 «Өнімді сатып-өткізуден және қызмет  
                             көрсетуден түскен табысң                                                                 107 143 
 
3. Есептелінген қосылған құнға төленетін салық сомасына – 12 857 теңге:  

                                                                                          ДТ                  КТ 
1210 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің  
қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                                               12 857                                                                                                           
                            3130 «Қосылған құн салығың                                                                  12 857 

 
4. Сатып өткізілген дайын өнім үшін сатып алушылардан төлем келіп түсті –   
    120 000 теңге: 

                                                                                                     ДТ                 КТ 
1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың               120 000 
                                  1210 «Сатып алушылар мен тапсырыс  
                                  берушілердің қысқа мерзімді  
                                  дебиторлық борыштарың                                                             120 000                                                                                                           
 
5. Есепті мерзімнің аяғында сатып өткізілген шикізат-материалдың өзіндік 
құны мен сатудан түскен табыс жылдық жиынтық табыс (зиян) шотына 
көшірілді: 

                                                                                            ДТ                 КТ 
6010 «Өнімді сатып-өткізуден және қызмет  
көрсетуден түскен табысң                                                                          107 143 

               5610 «Жиынтық пайда (жиынтық зиянң                                                    107 143 

                                                                                                   ДТ                    КТ 
5610 «Жиынтық пайда (жиынтық зиян)ң                                              80 785           
                    7010 «Сатып-өткізілген өнімнің және көрсетілген 
                    қызметтің өзіндік құның                                                                                 80 785 

 
Тауарлы-материалдық босалқылардың қаржылық қорытынды есепте 

ашып көрсетілуі. Қаржылық қорытынды есепте тауарлы-материалдық 
босалқылар бойынша келесі мәліметтер ашылып көрсетілуге тиісті: 
- тауарлы-материалдық босалқыларды бағалауға арналған есеп  саясаты; 
- тауарлы-материалдық босалқылардың жіктік топтары бойынша баланстық 
құнын ашып көрсету; 
- себептерін сипаттай отырып тауарлы-материалдық босалқыларды сатып-

өткізудің таза құнына дейін елеулі есептен шығарылуы; 
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- егер өзіндік құн ЛИФО әдісімен анықталған болса, онда тауарлы-
материалдық босалқылардың баланстағы құны мен оларды ФИФО немесе 
орташа құн мен таза құн әдістерін пайдалану арқылы анықталған 
бағалаулардың ең төменгісінің арасындағы айырма; 

- сатылған тауарлы-материалдық босалқылардың өзіндік құны; 
- себептерін сипаттай отырып жыл аяғына міндеттемелерге кепілдік ретінде 

салынған тауарлы-материалдық босалқылардың баланстық құны. 
             

Өз білімін тексеру сұрақтары: 
 
1. Тауарлы-материалдық босалқылар деген не?  
2. Тауарлы-материалдық босалқыларға қандай активтер жатады? 
3. Тауарлы-материалдық босалқылар бухгалтерлік есепте қалай 

бағаланады? 
4. Тауарлы-материалдық босалқылардың өзіндік құнына қандай шығындар 

кіреді? 
5. Тауарлы-материалдық босалқыларды сатып алуға кеткен нақты 

шығындар құрамына не кіреді? 
6. ТМБ-ды бағалаудың қандай әдістері бар? 
7. Тауарлы-материалдық босалқылардың өзіндік құнын ерекшеліктеріне 

қарай теңестіру (ұқсастыру) әдісімен бағалаудың мәні неде? Оның 
артықшылықтары мен кемшіліктері туралы не айтасыз? 

8. Тауарлы-материалдық босалқылардың өзіндік құнын орташа құн әдісімен 
бағалаудың мәні неде? Оның артықшылықтары мен кемшіліктері туралы 
не айтасыз? 

9. Тауарлы-материалдық босалқылардың өзіндік құнын ФИФО әдісімен 
бағалаудың мәні неде? Оның артықшылықтары мен кемшіліктері туралы 
не айтасыз? 

10. Тауарлы-материалдық босалқылардың өзіндік құнын ЛИФО әдісімен 
бағалаудың мәні неде? Оның артықшылықтары мен кемшіліктері туралы 
не айтасыз? 

11. Тауарлы-материалдық босалқылардың қозғалысын қандай құжаттармен 
рәсімдейді? 

12. Қоймадағы тауарлы-материалдық босалқылардың аналитикалық есебі 
қалай жүргізіледі? 

13. Бухгалтериядағы тауарлы-материалдық босалқылардың аналитикалық 
есебі қалай жүргізіледі? 

14. Калькулятор, жалюзи, префоратор ТМБ-ға жатады ма? 
15. Тауарлы-материалдық босалқылардың өзіндік құны қаржылық 

қорытынды есепке қалай әсер етеді? 
16.  ТМБ-ды бағалау  әдістерін кәсіпорын қандай жиілікпен өзгерте алады? 
17.  Негізгі құралдардың бастапқы құнын ТМБ –р қандай жағдайда ұлғайта 

алады? 
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Өзіндік жұмысты орындау үшін берілген тапсырма: 
 

1.Тапсырма Төмендегі операциялар бойынша шоттар корреспонденциясын 
жазыңыз: 

Шаруашылық операциялары Сомасы, 
теңге 

Шоттар 
корреспонденциясы 

ДТ КТ 

1. Жабдықтаушылардан қоймаға материалдар 
қабылданды 

42000   

2. Материалдарды қабылдауда жетіспеушілік 
анықталды 

12000   

3. Жабдықтаушылардың шоты есеп айырысу 
шотынан төленді 

?   

4. Материалды тиеушілер мен түсірушілерге 
еңбек ақы есептелді 

6000   

5. Көмекші өндірістен отын қабылданды 8000   

6. Негізгі құралдардың жойылуынан 
материалдар алынды 

15400   

7. Негізгі өндіріске материалдар жұмсалды 3000   

8. Түгендеу кезінде артық шыққан 
материалдар кіріске алынды 

1200   

 

2.Тапсырма  
«Ұларң  компаниясында жыл басында әрқайсысы 80 теңге тұратын 230 дана 
тауарлы-материалдық босалқылар болды. Жыл ішінде компания келесідей 
тауарлы-материалдық босалқыларды сатып алды: 
 Саны, дана Бағасы, теңге 

3 ақпан 217 81 

12 сәуір 95 82 

8 тамыз 210 84 

24 қазан 248 88 

 
       Компанияда кезеңдік есеп жүйесі қолданылады. Жыл аяғында (31 
желтоқсандағы) тауарлы-материалдық босалқылар саны 319 дана болды. 
Орташа құн, Фифо, Лифо әдістері бойынша жыл аяғындағы босалқылар 
құнын есептеңіз.  
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9.1 Негізгі құралдардың есебі 

 
Бухгалтерлік есептің 16 «Негізгі құралдарң деп аталатын халықаралық 

стандартына сәйкес негізгі құралдар дегеніміз - кәсіпорында өнім өндіру, 
тауарларды тасымалдау немесе қызмет көрсету үшін, басқа кәсіпорынға 
жалға беру үшін немесе әкімшілік мақсаттар үшін пайдаланылатын және бір 
кезеңнен (бір жылдан) артық мерзім ішінде пайдаланылады деп болжанатын 
материалдық активтер.     

Негізгі құралдарға қозғалмайтын мүлік, жер учаскелері, үйлер мен 
ғимараттар, өткізгіш тетіктер, Негізгі құралдар, өлшеу және реттеу 
аспаптары мен қондырғылар, есептеу машиналары мен техникалары және 
олардың бағдарламалық құралдары, көлік тасымалдау құралдары, аспаптар, 
өндірістік және шаруашылық құрал-саймандары, өнім және жұмыс малдары, 
көп жылдық екпе ағаштар, шаруашылықтың ішкі жолы, тағыда басқалар 
жатқызылады. 
 Негізгі құралдар объектісі төмендегі шарттарға сай келгенде ғана актив 
ретінде танылуға (есепке алынуға) тиісті: 
а) егер кәсіпорынның активпен байланысты келешек экономикалық пайда 
алатындығына аса үлкен ықтималдықпен сендіру мүмкін болса; және  
ә) егер кәсіпорын үшін активтің өзіндік (бастапқы) құнын сенімді түрде              
бағалау мүмкін болса.  
 Негізгі құралдар есебін ойдағыдай жүргізу үшін алдымен оларды 
жүйелеп топтастыру қажет. Бұл жүйелеп топтастыру экономиканың барлық 
салаларында бірыңғай болғаны жөн.  
 Барлық негізгі құралдар өздерінің өндіріске қатысуына қарай 
өндірістік және өндірістік емес болып екі топқа бөлінеді. Өндірістік негізгі 
құралдар – деп өндірісте қызмет ететін, яғни пайдаланылатын негізгі 
құралдарды айтады. Оларға: өндіріске арналған үйлер, ғимараттар, өткізгіш 
тетіктер, құрылыс машиналары, көлік тасымалдау құралдары, әртүрлі 
станоктар, двигательдер, құрал-саймандар, өлшеуіш аспаптар және тағы 
басқалары жатқызылады. Өндірістік емес негізгі құралдардың қатарына 
шаруашылықтың өндірістен басқа салаларында пайдаланылатын негізгі 
құралдар жатқызылады. Оларға тұрмыстық үй-жай (коммуналдық) 
шаруашылығында, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру 
және мәдениет салаларында пайдаланылатын негізгі құралдар тағы да басқа 
негізгі құралдар жатады. Экономиканың салаларына және істейтін 
қызметтерінің түрлеріне қарай барлық негізгі құралдар: өнеркәсіп, ауыл 
шаруашылығы, орман (тоғай) шаруашылығы, тасымалдау, байланыс, 
құрылыс, материалдық-техникалық жабдықтау және сату-өткізу 
кәсіпорындары, қоғамдық тамақтандыру, басқару органдары, әлеуметтік 
сақтандыру, ғылым және білім беру, ғылыми көмек көрсету және тағы да 
басқа салалар бойынша топтастырылады. 
 Негізгі құралдарды экономиканың салаларына қарай топтастырған 
кезде олардың қатысуымен шығарылған өнімдердің, болмаса орындалған 
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жұмыстар мен қызметтердің шаруашылықтың қай түріне жататындығы 
негізге алынады. 
 Егер шаруашылық субъектідегі негізгі құралдардың бәрі тек қана 
субъектінің негізгі шаруашылығының түріне ғана қызмет көрсететін болса, 
онда бұл субъектідегі негізгі құралдардың барлығы түгелімен сол 
шаруашылық субъектінің атқаратын қызметі саласындағы топқа 
жатқызылады. 
 Мысалы: Өнеркәсіптік шаруашылық субъектісіндегі өнеркәсіп 
өнімдерін өндіру процессіне тікелей байланысты негізгі құралдардың 
барлығы  өнеркәсіп саласына жатқызылады.  
 Егер кәсіпорынның балансында оның негізгі қызметінен басқа 
салаларында қызмет атқаратын өндірістері мен бөлімшелері болса, онда осы 
бөлімшелер мен өндірістің атқаратын қызметтерінің сипатына сәйкес келетін 
экономика саласы қызметі түріндегі топқа жатқызылады.  
 Негізгі құралдар пайдалану мақсатына және атқаратын міндетті 
қызметіне қарай мынадай топтарға бөлінеді: 
1. Жер (кәсіпорында пайдаланылатын барлық жер); 
2. Өндірістік ғимараттар мен құрылғылар (астық қоймасы, мал қоралары, 
мұнай қоймалары, автомобиль гараждары, мал азығын сүрлейтін мұнаралар, 
суландыру жүйелері, көң қоймалары); 
3. Негізгі құралдар, өткізгіш тетіктер (тракторлар, күш бергіш қондырғылар, 
электр двигательдері, бумен жұмыс істейтін двигательдер, топырақ өңдейтін, 
егін салатын, тұқым себетін және егін жинайтын машиналар мен құралдар, 
жем-шөп әзірлейтін машиналар, мал фермасының жабдықтары, электр 
жүйелері, жылу энергиясын немесе газ тәрізді заттарды өткізуге арналған 
құралдар, телефон және радио жүйелері); 
4. Көлік құралдары (автокөліктердің барлық түрлері, авто-прицептер, қайық 
және катерлер, мотоциклдер, велосипедтер, арба және шаналар); 
5. Басқадай негізгі құралдар (құрал-саймандар, шаруашылық құрал-
жабдықтар, өндірістік құрал-жабдықтар, өнім малы, көпжылдық екпе 
ағаштар, тағы басқалар). 
 Негізгі құралдар кімнің меншігінде, иелігінде екендігіне қарай 
меншікті, яғни кәсіпорынның өзіне тиісті және уақытша жалға алынған 
болып екіге бөлінеді. Кәсіпорын уақытша жалға алған негізгі құралдарды 
баланстан тыс 001-ші «Жалға алынған негізгі құралдарң – деп аталатын 
шотта есепке алады. Қазіргі кезде пайдалану барысына қарай негізгі құралдар 
жұмыс істейтін, жұмыс істемейтін және сақтауда тұрған – деп үш топқа 
бөлінеді. 
 Жұмыс істейтіндерге өндіріс процессіндегі, яғни қолданыстағы негізгі 
құралдар жатады.  
 Жұмыс істемейтін негізгі құралдардың қатарына тоқтатылып қойылған, 
белгілі себептермен басқада жаққа әзірге берілмеген басы артық жабдықтар 
жатқызылады.  
 Сақтауда тұрған негізгі құралдардың қатарына келешекте, яғни алдағы 
уақытта тозып немесе басқа да жағдайларға байланысты есептен шығатын 
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негізгі құралдардың орнына пайдалануға арналған құрал-жабдықтар 
жатқызылады. 

Кәсіпорындарда негізгі құралдардың есебін дұрыс ұйымдастыру үшін 
оларды бағалау принципі үлкен роль атқарады. 

Бухгалтерлік есептің жоғарыда аталған халықаралық стандартында 
негізгі құралдарды бағалаудың мынадай түрлері белгіленген: өзіндік 
(бастапқы) құн, жойылу құны, амортизацияланушы (тозушы) құн, әділетті 
(сатып-өткізу) құн, баланстық құн. 

Өзіндік (бастапқы) құн – төленген ақша қаражаттарының немесе ақша 
қаражаттарының эквиваленттері не болмаса активті сатып алу немесе салу 
(жасау) сәтінде оны алуға берілген басқадай төлемдердің әділетті құны. 

Амортизацияланушы (тозушы) құн -  жойылу құнын алып тастағаннан 
кейінгі активтің өзіндік құны немесе өзіндік құнның орнына қаржылық 
қорытынды есепте көрсетілетін басқа сома. 

Жойылу құны – негізгі құралдың тиімді қызмет ету мерзімінің  аяғында 
оны кәсіпорыннан шығаруға байланысты жұмсалатын шығындарды алып 
тастағаннан кейінгі алынады деп күтілетін таза сома. 

Әділетті (сатып-өткізу) құн – бір-бірінен жақсы хабардар тәуелсіз 
жақтардың арасында операцияны жүзеге асыру кезінде активті (негізгі 
құралды) айырбастауға болатын сома.  

Құнды төмендетуден шеккен зиян – активтің (негізгі құралдың) 
баланстық құнының оның төленген құнынан артық сомасы. 

Баланстық құн – жинақталған тозу мен құнды төмендетуден шеккен 
зиянды алып тастағаннан кейінгі актив (негізгі құрал) баланста есепке 
алынатын сома. 

Бухгалтерлік есептің 16 «Негізгі құралдарң деп аталатын халықаралық  
стандартына сәйкес актив ретінде танылуы (есепке алынуы) мүмкін негізгі 
құралдар объектісі ең алғаш өзіндік (бастапқы) құны бойынша бағалануға 
тиісті.  

Негізгі құралдар объектісінің өзіндік (бастапқы) құнына сатып алу 
бағасы, оның ішінде импорттық алым, сатып алуға байланысты орны 
толтырылмайтын салықтар, сондай-ақ активті белгілі бір мақсатқа пайдалану 
үшін оны жұмыс істейтін жағдайға жеткізуге байланысты тікелей шығындар 
кіреді; сатып алу бағасын анықтау кезінде кез-келген сауда жеңілдіктері 
алынып тасталынады.       

Тікелей шығындарға төмендегі шығындар жатады:  
а) алаңды (құрылыс жүргізуге арналған участокты) дайындау 

шығындары; 
ә) тасымалдау және түсірумен байланысты бастапқы шығындар; 
б) орнатуға байланысты шығындар; 
в) архитекторлардың және инженерлердің жұмыстары сияқты кәсіби  
    қызмет көрсетудің құны. 
Кәсіпорынның өзінде шығарылған (жасалынған) негізгі құралдардың 

құны активтерді сатып алу кезіндегі принциптердің негізінде анықталады. 
Егер кәсіпорын тура сондай активтерді өзінің шаруашылық қызметі 
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барысында сатып-өткізу үшін өндіретін болса, онда активтің құны, әдетте, 
оның өзіндік құнына тең болады. Сөйтіп, кез-келген ішкі таза табыс (пайда) 
ондай негізгі құралдардың құнын есептеу кезінде есепке алынбайды.  

Кәсіпорынға есепке алынған негізгі құралдардың өзіндік (бастапқы)  
құндары тек мына жағдайларда ғана өзгертіледі: 

 а) Негізгі құралдардың пайдалы қызмет атқаратын мерзімін 
ұзартатындай немесе қысқартатындай оның жалпы жағдайына әсер ететін 
қосымша күрделі қаржы жұмсағанда (кеңейткенде, жаңартқанда т.б.) немесе 
ішінара бұзғанда, жойғанда және бөлшектегенде. 

 ә) Негізгі құралдарды қайта бағалағанда. 
 Негізгі құралдар алғаш есепке алынған кезде оның өзіндік (бастапқы) 
құны мен қалпына келтіру құны тең болады, себебі оны есепке алған уақыт 
пен қайта бағалау уақытының арасында айырмашылық жоқ. Уақыт өткен 
сайын негізгі құралды өндіруге, салуға жұмсалынатын материалдың бағасы 
және ол үшін қолданылатын техниканың шығыны, жұмысшылардың еңбек 
ақысы жалпы негізгі құралды өндіру, салу жағдайы белгілі-бір себептермен 
өзгеріп отырады. Осыған байланысты есепті мерзімге негізгі құралдардың 
баланстық құнының әділетті (нарықтық) құннан елеулі айырмашылығы 
болмау үшін кәсіпорында негізгі құралдарды оқтын-оқтын қайта бағалап 
тұру қажет.  Негізгі құралдарды қайтадан бағалау кезінде оның осы кездегі 
әділетті (нарықтық) құны анықталады. Егер Негізгі құралдардың ерекше 
сипатының болуына байланысты олардың нарықтық құны жөніндегі 
ақпараттар болмаса, не болмаса бұл активтер сирек сатылатын болса, онда 
олар тозуды алып тастағаннан кейінгі жаңғырту құны бойынша бағаланады.  
 Қайта бағалау нәтижесінде негізгі құралдардың өзіндік (бастапқы) 
құнының өсуі шоттар жоспарындағы 2410 «Негізгі құралдарң шотының 
дебетіне және 5420 « Негізгі құралдарды қайта бағалауға жасалынған резервң 
шотының кредитіне жазылады. 
 Қайта бағалау жүргізілген күні кәсіпорында негізгі құралдарға 
есептелінген тозу сомасы олардың құндарының өзгеруіне қарай түзетіледі. 
Қайта бағалау сомасы негізгі құралдардың пайдалану мерзіміне қарай 
субъектіде қолданылатын амортизациялық аударым сомасын есептеу әдісіне 
сәйкес анықталған мөлшерде бөлінбеген табысқа апарылып отырылады. 
Қайта бағалаудың барлық сомасы бөлінбеген табысқа актив есептен 
шығарылған сәтте ғана ауыстырылады.      

Бухгалтерлік есепте негізгі құралдар бүтіндей теңгеге айналдырылған 
сомада әрбір инвентарлық объект бойынша көрсетіледі.  

Негізгі құралдардың есебін жүргізуде екі маңызды міндет айқындалады. 
Бірінші - ағымдағы есеп беру мерзімінде негізгі құралдар құнының қандай 
бөлігі шығынға жатқызылатындығы айқындалады. Екінші - баланста 
көрсетілетін қалдық (баланстық) құнды есептеу. Бұл міндеттерді шешу үшін 
бухгалтерлік есеп мынадай сұрақтарға жауап беруге тиісті:  

1) негізгі құралдардың өзіндік (бастапқы) құны қалай анықталады? 
2) негізгі құралдар құнының белгілі бір бөлігі кәсіпорынның 

шығынына қалай апарылады? 
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3) негізгі құралдарды пайдалануға және жөндеуге байланысты 
шығындардың есебі қалай жүргізіледі? 

4) негізгі құралдардың кәсіпорыннан шығуының есебін қалай жүргізу 
керек? 

 Әрі қарай осы сұрақтарға жауаптарды қарастырамыз.  
    
      Негізгі  құралдарды кіріске алудың есебі 

 
Негізгі құралдар кәсіпорынға мынадай тәсілдермен (жолдармен) алынуы 

мүмкін: 
а) нақты ақша қаражаттарына сатылып алынады; 
ә) несиеге алынады; 
б) кәсіпорынның жарғылық капиталына салынған салым ретінде  
    (акцияларына айырбастау жолымен) алынады;  
в) басқа кәсіпорындардың, мемлекеттік органдардың берген  
    сыйы ретінде (тегін) алынады;  
г) салу (құру), жасау арқылы алынады; 
д) басқа активтерге айырбастау арқылы алынады.  
Кәсіпорынға қабылданған негізгі құралдар «Негізгі құралдарды 

қабылдау-тапсыру актісінң (№НҚ-1 нысанындағы) толтыру арқылы кіріске 
алынады. Бұл актіде кіріске қабылданып отырған негізгі құралдар туралы 
мәліметтер түгел көрсетіледі. Мысалы, құрылысы біткен ғимараттарды 
қабылдағанда мына мәліметер: ғимараттардың жалпы ауданы, фундаменті, 
қабырғасы мен едендерінің, салынған жылы, көзге түскен кемшіліктері 
көрсетіледі. Қабылдаған объектілердің әрқайсысына жеке инвентарлық 
номер бекітіледі. Акт тиісті комиссиямен толтырылады. Құжат төменде 
келтірілді. Кәсіпорында негізгі құралдың есебін дұрыс жүргізу және олардың 
тиісті түрде сақталуын қамтамасыз ету үшін негізгі құралдың әрбір түріне 
инвентарлық номер беріледі. Олар тұрақты түрде белгіленеді. Инвентарлық 
номер негізгі құралға бекітілген жетонға немесе құралдың өзіне бояумен 
жазылады.   

Кәсіпорынның бухгалтериясында негізгі құралдардың инвентарлық 
объектілері бойынша есебі типтік нысандағы Мүліктік (инвентарлық) 
карточкаларда жүргізіледі (№НҚ-6 нысанындағы). Құжат төменде 
келтірілді. 

Инвентарлық объект деп - өзінің құрамына кіретін, яғни өзіне тиісті 
жабдықтары мен саймандарымен сатылып алынған, орнатуды керек етпейтін 
жабдықтарды, салынып біткен жеке құрылыстарды, өздерінің құрылымы 
бойынша жекеленген немесе біріктірілген бір зат болып саналып, белгілі бір 
қызметті атқаратын бұйымдарды айтады. 

Мүліктік карточкаға жазулар бастапқыда түгелдеу негізінде 
орындалады, ал одан кейінгі жазулар негізгі құралдарды есепке алу және 
есептен шығару құжаттарының, техникалық паспорттардың және тағы 
басқалар негізінде орындалып отырады. 
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Карточкаларда объектілердің қысқаша сипаттамасы мен жеке 
ерекшеліктері беріледі. Карточкалар әдетте бір дана етіп толтырылады.   

Толтырылған мүліктік карточкалар «Негізгі құралдардың мүліктік 
карточкаларының тізімдемесіндең (№НҚ-10 нысанындағы) тіркеледі. Бұл 
құжат субъект бухгалтериясында бір данада негізгі құралдардың жіктік 
топтары бойынша жүргізіледі. 
Объект есептен шыққанда тізімдемеде бұл жөнінде белгі жасалады, тиісті 
карточка жабылады. Барлық мүліктік карточкалар негізгі құралдардың 
картотекасында сақталады. Картотекада карточкалар жіктік 
(классификациялық) топтар және пайдалану орындары бойынша орналасады. 
Картотекамен жұмыс істеуді оңайлату үшін әр топ бір-бірінен арнайы 
бөлшектермен бөлінеді. Картотекада негізгі құралдардың әрбір жіктік 
тобының алдына «Негізгі құралдар қозғалысының есебін жүргізу 
карточкасың (№НҚ-12 нысанындағы) орналастырылып, онда әр топтағы 
объектілердің барлық қозғалысы көрсетіліп отырады. Бұл карточкаларда 
негізгі құралдардың есебі әр топ бойынша жиынтық сомамен ғана беріледі. 
Әрбір жіктік топ бойынша айдың басындағы қалдық көрсетіледі. Есеп беру 
кезеңінің (кварталдың, жылдың) аяғында жинақтары есептеледі жоспарының 
2410-Негізгі шотының дебеті бойынша кіріске алынады. 

Әрі қарай жоғарыда аталған әдістер бойынша кәсіпорынға алынған 
негізгі. Бұл мәліметтермен қатар карточкада негізгі құралдарды қалпына 
келтіруге есептелген амортизациялық аударымдар сомасы мен күрделі 
жөндеуге жұмсалған шығындар көрсетіледі. Сонымен аталған карточка 
негізгі құралдардың әрбір жіктік (классификациялық) тобы бойынша 
қозғалысын көрсететін аналитикалық шот десе де болады.  

Кәсіпорынға қабылданған негізгі құралдаршоттар құралдардың өзіндік 
(бастапқы) құнын анықтауды және негізгі құралдардың кіріске алынуы 
бойынша операциялардың бухгалтерлік есепте тіркелуін қарастырамыз.  

1. Нақты ақшаға сатып алынған негізгі құралдарды есепке алу  
Жер. Жерді сатып алу кезінде оның құнынан басқа төленетін қосымша 

шығындар жиі пайда болып отырады. Бұл шығындарды жердің құны сияқты 
2410 «Жерң шотының дебетінде көрсету керек. Ондай шығындарға: 
агенттерге төленетін ақы, адвокаттар қызметінің төлемі, сатып алушы 
төлейтін салық сомасы, жерді құрғату, тазалау, тегістеу шығындары жатады. 

Мысалы, «Тұлпарң акционерлік қоғамы жаңа қызметтің түрін 
ұйымдастыру үшін жер учаскесін сатып алды делік. Ол жердің сатып алу 
бағасы бойынша құны – 1 700 000 теңге төледі, брокердің қызметін 
пайдаланғаны үшін 60 000 теңге төледі және адвокаттың қызметіне 20 000 
теңге төледі, сол жерде тұрған жойылу құны 4 000 теңге тұратын ескі 
ғимаратты бұзу үшін 10 000 теңге төледі, жерді тегістеу үшін – 10 000 теңге 
төледі. Сөйтіп сатып алынған жер учаскесінің өзіндік (бастапқы) құны 1 806 
000 теңге болды. 
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ДТ                                                2410 «Жерң                                                       
КТ 

 
Сатып алу бағасы бойынша           1 700 000 
Брокер қызметінің ақысы                    60 000 
Адвокат қызметінің ақысы                  20 000 
Ескі ғимаратты бұзу үшін төленді      10 000 
Минус: 
ғимараттың жойылу құны                     4000 
                                                                 6000 
Жерді тегістеу шығындары                 10 000 
Жиынтығы:                                   1 806 000            
 
Осы сомаға төмендегі шот корреспонденциясы анықталады: 

                                                                                                ДТ                   КТ 
      2410  «Жерң                                                                               1 806 000 
         1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                 1 806 000  

                
Ғимараттар және құрылғылар. Дайын ғимараттарды сатып алу 

кезінде оның өзіндік (бастапқы) құнына сатып алу бағасы жөндеуге және 
басқадай ғимаратты жұмыс істейтін жағдайға жеткізу үшін жұмсалған 
шығындар кіреді. Егер фирма ғимаратты өзі салатын болса, онда оның 
өзіндік (бастапқы) құнына барлық қажетті шығындар (материалдар, еңбек 
ақы, сәулетші қызметінің ақысы, құрылыс жүргізу мерзіміндегі сақтандыру 
шығындары, құрылыс жүргізу мерзімі ішінде объектіге берілген несие 
бойынша процент (үстеме), құрылыс жүргізуге берілген рұқсаттың құны) 
кіреді. Егер ғимаратты салу кезінде мердігерлердің қызметі қажет болса, онда 
оның өзіндік (бастапқы) құнына келісім бағасымен бірге салынып жатқан 
объектіні пайдалануға беруге қажетті шығындар да кіргізіледі. 

Құрал-жабдықтар. Құрал - жабдықтардың құны оны сатып алуға және 
жұмысқа дайындауға байланысты барлық шығындар (шот-фактура бойынша 
құны, сақтандыру шығындары, салық сомасы, сатып алуға байланысты 
шығындар, монтаждау құны және құрал-жабдықтың жарамдылығын тексеру 
мақсатында жүргізілетін сынақтың бағасы) кіреді. 

Паушальдық төлем. Кейде жер және басқа объектілер паушальдық 
сома бойынша сатып алынады. 

Паушальдық төлем дегеніміз - қандай да болмасын жеке объект үшін 
емес, олардың жиынтығы үшін төленген сома. Жерге амортизациялық 
аударым сомасының есептелінбеуіне байланысты, ол бухгалтерлік есепте 
жеке синтетикалық шотта көрсетіледі. Осы себептен сатып алудың 
паушальдық бағасы жер мен онда тұрған ғимараттың арасында 
пропорционалды түрде бөлінуге тиісті. Мысалы, ғимарат және ол тұрған жер 
учаскесінің паушальдық баға бойынша 850 000 теңгеге сатылып алынды. 
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Егер де объектілер жеке-жеке сатылып алынған болса, аталған соманы – 850 
000 теңгені әрбір объектінің бағасын анықтау жолымен пропорционалды 
түрде бөлуге, одан соң паушальдық құннан тиісті процентті есептеуге 
болады. 

Мысалы, егер олар жеке сатылып алынған болса, жер 100 000 теңгеге, ал 
онда тұрған  ғимарат  900 000 теңгеге бағаланар еді делік. Онда паушальдық 
құнның 10 пайызы немесе 85 000 теңге жердің құны, ал 90 пайызы немесе  
765 000 теңге ғимараттың құны болады.        

 
 Бағалау Пайыздық үлесі Паушальдық бағаны 

бөлу 
Жер 100 000 10 85 000 

Ғимарат 900 000 90 765 000 
Жиынтығы: 1 000 000 100 850 000 

 
2. Несиеге алынған негізгі құралдарды есепке алу  
Негізгі құралдарды төлем жасаудың әдеттегі жағдайынан артық кезеңге 

төлемді кейінге қалдыру шартымен алынған кезде олардың өзіндік құны 
сатып алу бағасына тең болады. Осы шамамен төленетін соманың 
арасындағы айырмашылық несие бойынша процент төлеу шығыстары 
ретінде танылады (есепке алынады). Ал егер несие негізгі құралдар 
объектісін салу үшін алынатын болса, онда процент бойынша шығындар сол 
объектінің өзіндік құнына жатқызылады.  
3. Кәсіпорынның жарғылық капиталына қосылған үлес ретінде 

қабылданған (акцияларға айырбастау арқылы алынған) негізгі 
құралдарды есепке алу  

 Кәсіпорынның жарғылық капиталына қосылған үлес ретінде кіріске 
алынған негізгі құралдардың өзіндік (бастапқы) құны олардың әділетті 
(нарықтық) құны бойынша не болмаса шығарылған акциялардың әділетті 
(нарықтық) құны бойынша анықталады. Мысалы, «Арманң акционерлік 
қоғамының акцияларына бұрын пайдалануда болған жабдық салынды делік. 
Жабдықтың техникалық күйі жақсы, бірақ әдетте ол пайдалану мерзімі 
біткенге дейін сатылмайды. Сондықтан оның дұрыс нарықтық бағасын 
анықтау қиын. Жабдықтың төлемі ретінде «Арманң акционерлік қоғамы 
әрқайсысының номиналдық құны 100 теңге болатын 2000 қарапайым 
акцияларды берді. «Арманң акционерлік қоғамы Қор Биржасында өзінің бір 
акциясын 120 теңгеден сатып-өткізеді. Демек, акцияға салынған жабдықтың 
өзіндік (бастапқы) құны – 240 000 теңге болады. Бухгалтерлік есепте 
жабдықтың кіріске алынуын төмендегі жазу арқылы көрсетуге болады: 

                                                                                                  ДТ               КТ 
2410 «Негізгі құралдарң                                                                        240 000 
                           5110 «Төленбеген капиталң                                                              200 000 
                          5030 «Қосымша төленген капиталң                                                40 000                                      
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 Егер құнды қағаздардың нарықтық құнын дұрыс анықтау мүмкін 
болмайтын болса, онда алынған активтің нарықтық құны (егер оның әділетті 
құнын нақты анықтауға болатын болса) пайдаланылады. Мысалы,  
жабдықтың  нарықтық  құны – 220 000 теңге делік. Онда жабдықты кіріске 
алу былайша көрсетіледі: 
                                                                                                   ДТ               КТ 
2410 «Негізгі құралдарң                                                                             220 000 
                                 5110 «Төленбеген капиталң                                                             200 000 
                                  5030 «Қосымша төленген капиталң                                               20 000                  
                     
Егер жақын уақытта ондай негізгі құрал ақшалай негізде сатылмаған болса, 
онда активке тәуелсіз эксперттік (сараптамалық) бағалау жүргізуге болады.  
 
4. Сыйға алынған және үкімет субсидясы ретінде қабылданған негізгі 

құралдарды есепке алу  
 Кейде мемлекеттік органдардың қандайда бір кәсіпорынға оның өз 
өндірісін белгілі бір ауданға орналастыруына жағдай жасау, яғни 
кәсіпорынды материалдық жағынан көтермелеу мақсатында негізгі құралдар 
объектісін сыйлық ретінде беретін жағдайлар болады. Мұны жергілікті 
үкімет органдары салық базасын жақсарту және жергілікті халықты 
жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырады. Ал кейбір 
жағдайларда негізгі құралдарды акционерлер Акционерлік Қоғам қаржылық 
қиындықтарға ұшыраған кезде оған көмек көрсету ниетімен береді. Сондай-
ақ, негізгі құралдар  кәсіпорынға белгілі бір шарттардың (мысалы, 
белгіленген мерзімге адамдардың белгілі бір санын жұмысқа қабылдау) 
негізінде сыйға тартылады.  
 Үкімет субсидиясы – кәсіпорынның операциялық қызметімен 
байланысты белгілі бір шарттардың сақталуына айырбас ретінде оған 
ресурстар беру нысанындағы үкіметтің көмегі. Негізді бағалануы мүмкін 
емес үкімет көмегінің нысандары субсидияға жатпайды. Егер шарт 
орындалмаса алынған көмектің құнын қайтару талап етіледі. 
 Негізгі құралдардың сыйға және үкімет субсидиясы ретінде берілуі – 
бұл  ресурстың бір бағытта берілуі. Бір жақты беру нәтижесінде алынған 
негізгі құрал сараптау (эксперттік) жолымен немесе берілген құжаттардың 
негізінде анықталған активтің әділетті (нарықтық) құнымен бағаланады.  
 Сыйға алынған немесе үкімет субсидиясы ретінде алынған активтерді 
(негізгі құралдарды) есепке алудың екі негізгі тәсілі бар. Бірінші (капитал 
позициясына негізделген) әдіс бойынша сыйлық немесе үкімет субсидиясы 
ретінде есепке алынған негізгі құралдар кәсіпорынның тікелей капиталын 
көбейтеді, таза табысына (пайдасына) әсер етпейді. Яғни, егер сыйлау кезінде 
қандай да бір басқа шарттар қойылмаған болса, сыйға алынған активтің 
(негізгі құралдың) ағымдағы нарықтық құнын дұрыс бағалау негізінде 
активтер мен меншікті капитал шоттары көбейеді.  
 Екінші (табыс позициясына негізделген) әдіс бойынша есепке алынған 
негізгі құралдардың әділетті нарықтық құны кәсіпорынның табысына (бір 
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немесе бірнеше кезеңдегі) жатқызылады. Яғни, сыйға немесе үкімет 
субсидиясы ретінде алынған негізгі құралдар акционерлермен байланысты 
емес көздерден келіп түсетін активтер болып табылады, сондықтан оларды 
капитал шотына тікелей апаруға болмайды. Бұлар тиісті кезеңнің табысы 
ретінде танылуға тисіті. Отандық тәжірибеде сыйға тартылған немесе үкімет 
субсидиясы ретінде алынған негізгі құралдарды есепке алуда екінші әдіс 
(табыс позициясына негізделген) пайдаланылады.    
 Мысалы, 2012 жылдың 1 ақпанында Алматы қаласының әкімшілігі 
«Тұлпарң АҚ-на осы жерде оның өндіріс құруын ынталандыру мақсатында 
өндірістік ғимаратты (нарықтық құны 5 000 000 тг.) және сол ғимарат тұрған 
жерді (нарықтық құны 1 000 000 тг.) сыйға берді. Акционерлік қоғамның 
бухгалтерлік есебінде бұл операция төмендегі бухгалтерлік жазулар арқылы 
көрсетіледі. 
                                                                                                     ДТ                 КТ 
2410 «Жерң                                                                                                   1 000 000 
2410 «Ғимараттар мен құрылғыларң                                                      5 000 000 
                          6220 «Тегін алынған активтер бойынша табыс                              6 000 000    
                                  
 Егер жоғарыда аталған негізгі құралдар үкімет субсидиясы ретінде 
алынған болса: 
                                                                                               ДТ                     КТ 
2410 «Жерң                                                                                            1 000 000 
2410 «Ғимараттар мен құрылғыларң                                                5 000 000 
         6230 «Атқарушы өкімет органдарының субсидияларың                                  6 000 000    
 
    Сыйлықты немесе үкімет субсидиясын алыну сәтінде табыс ретінде 
тану (есепке алу) оларды тек есептік кезеңдер бойынша бөліп тарату базасы 
болмаған жағдайда ғана қолайлы. 

 
Негізгі  құралдардың  тозуының  есебі 

Шаруашылық жүргізуші субъектідегі негізгі құралдардың барлық түрі 
шаруашылық процессіне қатыса отырып, бірте-бірте тозады, яғни бастапқы 
сапасын жоғалтады. Сөйтіп белгілі бір уақыт өткеннен кейін жұмыс істеуге 
жарамай қалады да оларды жаңамен алмастыруға тура келеді. 
 Тозу дегеніміз – негізгі құралдардың табиғи және сапалық сипатын 
(қасиетін) жоғалтуы. 

Негізгі құралдардың тозуын табиғи және сапалық тозу деп екіге бөледі. 
Негізгі құралдардың табиғи тозуы материалдық жағынан тозуы болып 
табылады. Жұмыс процессінде машиналар мен құралдардың жеке 
бөлшектері қажалады. Үйлер мен құрылыстар тозығы жетіп құлауға 
айналады. Негізгі құралдардың табиғи тозуы оларды барынша көп 
пайдалануға ғана байланысты емес, сонымен қатар басқа табиғи 
факторлардың әсерінен де болады. 

Негізгі құралдардың сапалық тозуы машиналар мен құралдардың толық 
табиғи тозығы жетпей-ақ құнсызданып, өндіріс процессінен шығып 
қалатындығы болып табылады. Бұл ең алдымен техникалық прогресстің 
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нәтижесі. Техникалық прогресстің нәтижесінде біршама арзан және өнімді 
машиналар пайда болып жұмысты арзан, шапшаң және сапалы орындауға 
мүмкіндік береді. Мұның өзі бұрын қолданып келген машиналардың табиғи 
тозығы жетпей-ақ ескіріп, құнсыздануына әкеліп соқтырады. 
 Бухгалтерлік есептің 16 «Негізгі құралдарң деп аталатын халықаралық 
стандартына сәйкес, тозу деп - негізгі құралдың  тозушы (тозған бөлігінің) 
құнын оның тиімді қызмет ету мерзімі ішінде жүйелі түрде бөліп таратуды 
айтады. Яғни, негізгі құралдар объектісінің тозған бөлігінің сомасы оның 
тиімді қызмет ету мерзімі ішінде жүйелі түрде есептен шығарылуға тиісті.  

Негізгі құралдардың тиімді қызмет ету мерзімі дегеніміз - актив 
кәсіпорында пайдаланылады деп күтілетін кезең не болмаса активті 
пайдаланудан алынады деп күтілетін өнім бірліктерінің немесе сол сияқты 
көрсеткіштердің саны.  

Негізгі құралдар объектісінің тиімді  қызмет ету мерзімі кезең сайын 
қайта қаралып отыруға тиісті және де егер болжамдардың бұрынғы 
бағалаулардан елеулі айырмашылығы болса, ағымдағы және алдағы 
кезеңдерде тозуға жасалынатын аударым сомасы түзетілуге тиісті. 

Барлық кәсіпорындар өздерінің негізгі құралдарының тозу дәрежесін 
анықтап және оны есептен шығарып отырады.  

Негізгі құралдар (ғимараттар, машиналар, көлік құралдары, т.б.) 
шаруашылық процессінде пайдалану нәтижесінде бірте-бірте тозуына 
байланысты құндарын өздерінің көмегімен өндірілетін өнімдерге біртіндеп 
ауыстырып отырады. Бұл процесс «амортизацияң – деп аталады.  

Амортизация дегеніміз – активтердің амортизацияланған құнын оларды 
пайдалану мерзімі ішінде тұрақты таратып отыратын тозудың ақшалай 
көрінісі. 

Негізгі құралдарды қайта қалпына келтіру үшін олардың тозған 
бөлігінің құны дайын өнімнің өзіндік құнына амортизациялық аударымдар 
ретінде қосылады. 

Амортизациялық аударымдар дегеніміз – негізгі құралдардың 
амортизацияланушы құнынан есептеп шығарылған амортизацияның жылдық 
сомасы. 

Жоғарыда аталған бухгалтерлік есеп стандартында амортизацияны 
есептеудің төмендегі әдістері ұсынылған: 

1. Негізгі құралдардың құнын бірқалыпты (түзу сызықты) есептен 
шығару әдісі, яғни объектінің құны оның қызмет ету мерзімі ішінде өндіріс 
шығындарына біркелкі апарылады. Бұл әдіс негізгі құралдардың тозуы оның 
қызмет ету мерзімінің ұзақтығына байланысты деп пайымдауға негізделген 
және ол бухгалтерлік есептің отандық тәжірибесінде қолданылып жүрген 
әдіс. Әрбір мерзім (жыл) үшін амортизациялық жарна сомасы 
амортизацияланушы құнды (объектінің бастапқы құнынан оның жойылу 
құнынан алып тастағандағы) объектіні пайдалану мерзіміне бөлу арқылы 
есептелінеді. Амортизациялау нормасы тұрақты болады. Мысалы, жүк 
автокөлігінің бастапқы құны – 150 000 теңге, оның 5 жыл мерзім өткеннен 
кейінгі жойылу құны 10 000 теңге. Мұндай жағдайда жыл сайынғы 
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амортизациялау нормасы амортизацияланушы құнның 20 пайызын құрайды 
немесе бірқалыпты тәсілге сәйкес 28 000 теңге болады. 

Негізгі құралдардың амортизациясын бірқалыпты әдіс бойынша есептеу 
төменде келтірілді. 

 
Бастапқы құны – жойылу құны =150 000 – 10 000 = 28 000 теңге 
          пайдалану мерзімі                          5 жыл 
 
Төменде (кесте 9.1.) негізгі құралдардың құнын бірқалыпты (түзу 

сызықты) әдіс бойынша есептен шығару көрсетілді. 
 
9.1 Кесте - Негізгі құралдардың құнын бірқалыпты (түзу сызықты) әдіс 

бойынша есептен шығару 
 

 Бастапқы 
құны 

Аморти-
зацияның 
жылдық 
сомасы 

Жинақтал-ған 
тозу сомасы 

Қалдық 
құны 

Сатып алынған мерзімі 
1-ші жылдың аяғында 
2-ші жылдың аяғында 
3-ші жылдың аяғында 
4-ші жылдың аяғында 
5-ші жылдың аяғында 

150 000 
150 000 
150 000 
150 000 
150 000 
150 000 

 

- 
28 000 
28 000 
28 000 
28 000 
28 000 

- 
28 000 
56 000 
84 000 

112 000 
140 000 

150 000 
122 000 
94 000 
66 000 
38 000 
10 000 

 
2. Амортизацияны (тозуды) орындалған жұмыстардың көлеміне 

пропорционалды түрде есептеу әдісі (өндірістік тәсіл). 
Бұл әдіс негізгі құралдардың тозуы (амортизациясы) тек пайдалану 

нәтижесі болып табылады және оны есептеу процессінде уақыт бөліктері 
ешқандай роль атқармайды деген пайымдауға негізделген. Жоғарыдағы сөз 
болған автокөлік белгілі бір операцияларды (жұмыстарды) орындайды делік, 
ал оның жүретін жолы 1 000 000 километрге есептелген. Әрбір километрге 
есептелінетін амортизациялық шығындар сомасы төмендегідей анықталады: 

 
Бастапқы құн – жойылу құны                         =   150 000-10 000   = 0,14 теңге  

орындалатын жұмыстың болжамды мөлшері                 1 000 000 км 
 

 Егер, пайдаланудың бірінші жылында автокөлік 300 000 километр жол 
жүреді деп, екінші жылы – 300 000, үшінші жылы – 200 000, төртінші жылы 
– 100 000 және бесінші жылы – 100 000 километр жол жүреді деп 
шамаланатын болса, амортизациялық жарнаны есептеу төмендегідей 
орындалады (кесте 9.2.).  

Бұл кестеде жылдық амортизация сомасы мен орындалған жұмыстың 
немесе пайдаланудың тікелей байланысын көреміз. Жинақталған тозу сомасы 
жыл сайын орындалған жұмыстың көлеміне немесе пайдалануға тікелей 
байланысты өсіп отырады, ал қалдық құн жойылу құнына жеткенше 
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орындалған жұмыстың бір өлшем бірлігіне тікелей пропорционалды түрде 
азайып отырады. 

 
 

9.2 Кесте - Негізгі құралдардың амортизациясын (тозуын)  
өндірістік тәсіл бойынша есептеу 

 
 Бастапқы 

құны 
км Амортизацияның 

жылдық сомасы 
тозу 

Жинақ-
талған 
тозу 

сомасы 

Қал- 
дық құны 

Сатып алынған мерзімі 
1-ші жылдың аяғында 
2-ші жылдың аяғында 
3-ші жылдың аяғында 
4-ші жылдың аяғында 
5-ші жылдың аяғында 

150 000 
150 000 
150 000 
150 000 
150 000 
150 000 

- 
300000 
300000 
200000 
100000 
100000 

- 
42 000 
42 000 
28 000 
14 000 
14 000 

- 
42 000 
84 000 

112 000 
126 000 
140 000 

150 000 
108 000 
66 000 
38 000 
24 000 
10 000 

 
3. Негізгі құралдардың құнын жеделдетіп есептен шығару әдістері. Бұл 

әдістер өндірістік мақсатта пайдаланылатын негізгі құралдардың көптеген 
түрлері пайдаланудың алғашқы жылдарында тиімдірек жұмыс істейді немесе 
жоғарғы өнімділік қабілетін көрсетеді деген пайымдауға негізделген. 
Амортизацияны (тозуды) есептеудің жеделдетілген әдістері:  

а) Кумулятивтік әдіс. Бухгалтерлік есептің 16-шы «Негізгі құралдарң 
халықаралық стандартымен бұл әдіс қарастырылмаған.  

ә) Азайып отыратын қалдық әдісі. 
Кумулятивтік әдіс – латын тілінен аударғанда - өсу, жиналу деген 

мағынаны білдіреді, яғни сандарды қосу бойынша тозуды есептеу тәсілі 
есептеу коэффициентінің бөлімі болып табылатын, объектінің қызмет ету 
мерзіміндегі жылдар санын қосу арқылы анықталады. Мысалы, автокөліктің 
болжамды қызмет ету мерзімі 5 жыл. Бірінші жылы обектінің бастапқы 
құнының 5/15 бөлігіне амортизация есептеледі.  

Екінші жылы 4/15 бөлігіне, үшінші жылы 3/15, төртінші жылы 2/15, 
бесінші жылы 1/15 бөлігіне.  

Жыл сайынғы амортизациялау нормасы – бөлімінде жылдар санының 
қосындысы, ал алымында: бірінші жыл үшін - 5, екінші жыл үшін – 4, үшінші 
жыл үшін – 3, төртінші жыл үшін – 2, бесінші жыл үшін – 1 болатын бөлшек 
сан болып табылады. Әрбір бөлшек санды амортизацияланушы құнға (140 
000 теңге) көбейту арқылы жыл сайынғы амортизация сомасы анықталады. 

 Төменде (кесте 9.3.) негізгі құралдардың құнын кумулятивтік әдіс 
бойынша есептен шығару көрсетілді.  

Кестенің мәліметтерінен кумулятивтік әдіс бойынша есептелген 
амортизация сомасы объектіні пайдаланудың бірінші жылында күрт өсіп 
соңғы жылдарында азайғандығын көреміз.  
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9.3 Кесте - Негізгі құралдардың құнын кумулятивтік  
әдіс  бойынша есептен шығару 

 
 Бастап-

қы құны 
Амортизацияның 
жылдық сомасы 

Жинақ-
талған 

тозу 
сомасы 

Қалдық 
құны 

Сатып алынған мерзімі 
1-ші жылдың аяғында 
2-ші жылдың аяғында 
3-ші жылдың аяғында 
4-ші жылдың аяғында 
5-ші жылдың аяғында 

150 000 
150 000 
150 000 
150 000 
150 000 
150 000 

- 
5/15х140 000= 46 667 
4/15х140 000 = 37 333 
3/15х140 000 = 28 000 
2/15х140 000 = 18 667 
1/15х140 000 = 9 333 

- 
46 667 
84 000 

112 000 
130 667 
140 000 

150 000 
103 333 
66 000 
38 000 
19 333 
10 000 

 
Азайып отыратын қалдық әдісі 
Бұл әдіс те кумулятивтік әдістің принциптеріне негізделген. Оны екі 

еселенген амортизациялау нормасын қолдану арқылы азайып отыратын 
қалдық әдісі деп те атайды. Мысалы, жоғарыда айтылған автокөліктің қызмет 
ету (пайдалану) мерзімі 5 жыл. Бірқалыпты үлестіру әдісінде амортизациялау 
нормасы 20 пайыз болады (100%:5). 

Екі еселенген нормамен есептелінетін, азайып отыратын қалдық әдісінде 
амортизациялау нормасы 40 пайыз (20%х2) болады. Бұл белгіленген ставка 
(40%) қалдық құнға әрбір жылдың соңында апарылады.  

Қалдық құнды азайту үшін қажетті шамамен шектелетін соңғы жылды 
қоспағанда, тозуды есептеген кезде жойылу құны есепке алынбайды деп 
саналады. Автокөліктің бастапқы құны 150 000 теңге. Бес жыл бойы 
амортизация мынадай мөлшерде есептелінеді (кесте 9.4.).        

Бұл кестеден амортизациялау нормасы барлық уақытта қалдық құнға 
қолданылғандығын көреміз. Амортизация сомасы жылдан жылға азайып 
отырады. Соңғы жылда амортизация сомасы қалдық құнды жойылу құнына 
дейін азайту үшін қажетті сомамен шектеледі.  

Жеделдетілген амортизация әдістері негізгі құралдардың сапалық 
тозуынан болатын зияндарды тез азайтуға мүмкіндік береді, экономиканың 
барлық салаларында тездетіп қайта жабдықтауды қамтамасыз етеді.  
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9.4 Кесте - Негізгі құралдардың құнын  азайып отыратын қалдық әдісі  
бойынша есептен шығару 

 Бастапқы 
құны 

Амортизацияның 
жылдық сомасы 

Жинақ-талған 
тозу сомасы 

Қалдық 
құны 

Сатып алынған мерзімі 
1-ші жылдың аяғында 
2-ші жылдың аяғында 
3-ші жылдың аяғында 
4-ші жылдың аяғында 
5-ші жылдың аяғында 

 
150 000 
150 000 
150 000 
150 000 
150 000 
150 000 

 
- 

40% х 150 000 = 60 000 
40% х 90 000 = 36 000 
40% х 54 000 = 21 600 
40% х 32 400 = 12 960 
9 440 

 
- 

60 000 
96 000 

117 600 
130 560 
140 000 

 
150 000 
90 000 
54 000 
32 400 
19 440 
10 000 

 

Отандық тәжірибеде негізгі құралдардың мынандай түрлері бойынша 
амортизация есептелінбейді: жер, кітапхана қорлары, фильм қорлары, 
архитектура және өнер ескерткіштері, музейлік құндылықтар, өнім беретін 
малдар, жалпы мақсатта пайдаланылатын көлік жолдары. Сонымен қатар, 
амортизациялық аударым жаңарту және техникалық қайта құру жұмыстарын 
жүргізген кезде, сондай-ақ, негізгі құралдарды уақытша тоқтатып қойған 
мерзімде есептелінбейді. 

Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі бухгалтерлік 
есебініңшоттар жоспарына сәйкес субъект меншігіндегі және ұзақ мерзімге 
жалға алынған негізгі құралдардың тозу сомасын жинақтау үшін 2420 
«Негізгі құралдардың амортизациясың шоты пайдаланылады. 

Төменде «Тұлпарң акционерлік қоғамының өз меншігіндегі және ұзақ 
мерзімге жалға алынған негізгі құралдары бойынша 2012 жылға есептелген 
тозу (амортизация) сомасын кәсіпорынның шығындарына апаруға 
байланысты операцияларға орындалған шоттар корреспонденциясы 
келтірілді: 

 
1) Негізгі өндірісте пайдаланылатын меншікті және ұзақ мерзімге жалға 

алынған негізгі құралдар бойынша есептелінген тозу сомасына – 54 500 
тенге.  

                                                                                                          ДТ              КТ 
8114 «Негізгі құралдардың тозуың                                                               54 500 
                           2420 «Негізгі құралдардың амортизациясың                                   54500   
                                     
2) Жалпы шаруашылық мақсатқа пайдаланылатын меншікті және ұзақ 

мерзімге жалға алынған негізгі құралдарға есептелген тозу сомасына – 45 
800 теңге. 

                                                                                              ДТ               КТ 
7210 «Әкімшілік шығыстарың                                                                       45 800 
                             2420 «Негізгі құралдардың амортизациясың                                       45 800                                       

 
3) Көмекші өндірісте пайдаланылған негізгі құралдарға есептелген тозу 

сомасына- 65 000 теңге: 
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ДТ                 КТ 
8314 «Негізгі құралдардың тозуың                                                            65 000 
                               2420 «Негізгі құралдардың амортизациясың                                     65 000                                       
 
4) Сатып-өткізу процессіне қызмет көрсетуші негізгі құралдарға есептелген 
тозу сомасына – 58 000 теңге: 

                                                                                                              ДТ                 КТ 
7110 «Өнімдерді сатып-өткізу  және қызметтер көрсету  
бойынша шығыстарң                                                                                  58 000 
                        2420 «Негізгі құралдардың амортизациясың                                            58 000                                       
 
5) Ағымдағы жалдауға берілген негізгі құралдар бойынша есептелген тозу   
сомасына – 25 600 теңге: 
                                                                                                           ДТ             КТ 
7470 «Басқа да шығыстарң                                                                            25 600 
                 2420 «Негізгі құралдардың амортизациясың                                                   25 600                                       
 

Негізгі құралдарды жөндеу шығындарының есебі 
 

Кәсіпорындағы негізгі құрал-жабдықтар шаруашылық процессіне 
қатынасып отыру нәтижесінде тозады, ал кей жерлері жөндеуді қажет етеді. 
Оларды үнемі жұмысқа жарамды күйінде сақтап отыру үшін жөндеу 
жүргізіледі. Жөндеу жұмыстары көлеміне байланысты қарапайым және 
күрделі жөндеуге бөлінеді. Қарапайым жөндеу деп - әдетте негізгі 
құралдарды күнделікті пайдалануға байланысты болатын қарапайым 
жұмыстарды айтады. Күрделі жөндеу деп - үйлердің, құрылыстардың және 
күрделі машиналардың тозығы жеткен бөлшектері мен деталдарының бәрін 
ауыстыруға байланысты болатын ірі жөндеу түрін айтады. 

Бухгалтерлік есептің 16 «Негізгі құралдарң деп аталатын халықаралық 
стандартына сәйкес жөндеу шығындары актив өнімділігінің алғашқы 
есептелінген нормативтеріне сәйкес кәсіпорын күте алатын келешек 
экономикалық пайданың сақталуы немесе қалпына келтірілуі үшін жүзеге 
асырылады. Мұндай сапада олар әдетте туындауына қарай кәсіпорынның 
шығыны ретінде танылады (есепке алынады).  

Кәсіпорын өндірістік негізгі құралдарды жөндеуге жұмсалған 
шығындарды өндіріс шығындарына жатқызады. 

Кәсіпорында жөндеу шығындарын өндірістік шығындарға біркелкі 
енгізіп отыру үшін жөндеу қорын құруына болады. Бұл қорға кәсіпорынның 
өзінде бекітілген нормативтер бойынша жарналар есептелініп, өнімнің 
өзіндік құнына енгізіліп отырады. 

Субъектіде жөндеу жұмыстары мердігерлік әдіспен және шаруашылық 
әдіспен орындалуы мүмкін. 

Жөндеу жұмыстары шаруашылық әдіспен жүргізілгенде барлық 
жұмыстар шаруашылықтың өз күшімен орындалады. 

Мердігерлік әдісті пайдаланғанда жөндеу жұмыстарын арнайы құрылыс 
және жөндеу мекемелері орындайды. 
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Жөндеу жұмыстарының бухгалтерлік есебін жүргізу олардың қандай 
әдіспен орындалғандығына байланысты. 

Мердігерлік әдіспен орындалған жөндеу жұмыстарына шығарылған 
шығындар жөндеу қоры есебінен жабылады. Ал кәсіпорында бұл қор 
құрылмайтын болса жөндеу шығындары тиісті өндірістің шығындарына 
енгізіледі. 

Жөндеу жүргізілген негізгі құралдарды субъектіге арнайы 
тағайындалған комиссияның шешімі бойынша қабылдап алады. Ондай негізгі 
құралдарды қабылдау барысында №НҚ-2 нысанындағы «Жөнделген, қайта 
құрылған және жаңартылған объектілерді қабылау-тапсыру актісің 
толтырылады. Егер негізгі құралдарды жөндеу мердігерлік әдіспен 
жүргізілген болса, онда  №НҚ-2 нысанындағы «Жөнделген, қайта құрылған 
және жаңартылған объектілерді қабылау-тапсыру актісің екі дана етіп 
толтырылады да, екінші данасы негізгі құралдарға жөндеу жүргізген 
субъектіге беріледі. 

Кәсіпорындағы негізгі құралдарды жөндеудің есебін жүргізу үшін 
шоттар жоспарының 8400 «Үстеме шығыстарң бөлімшесінде 8415 «Негізгі 
құралдарды жөндеуң шоты қаралған. Бұл шоттың дебетінде негізгі 
құралдарды жөндеу бойынша нақты шығындардың сомасы көрсетіледі. 

Негізгі құралдарды жөндеу шығындарын өндірістік шығындарға 
біркелкі енгізіп отыру мақсатында резервтерді есептеу үшін 3390 «Басқа да 
қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң шоты пайдаланылады. 

Төменде негізгі құралдарды жөндеу шығындарын есептеуге байланысты 
орындалған шаруашылық операцияларына анықталған шоттар 
корреспонденциясы келтірілді. 
1) Мердігерлік әдіспен орындалған жөндеу жұмыстары бойынша 
шығарылған нақты шығындар сомасына – 165 600 теңге: 
 

                                                                                                               ДТ                    КТ 
8415 «Негізгі құралдарды жөндеуң                                                        165 600 
                         3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге 
                          қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң                                            165 600  
 
2) Шаруашылық әдіспен орындалған жөндеу жұмыстарына шығарылған 
нақты шығындар сомасына –180 000 теңге:                                       

                                                                                           ДТ                  КТ 
8415 «Негізгі құралдарды жөндеуң                                                         180 000 
                                   8311 «Көмекші өндірісң                                                                  180 000  
 
3) Мердігерлік әдіспен орындалған күрделі жөндеу шығындарының 
сомасына – 25 000 теңге: 
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                                                                                           ДТ                  КТ 

2410 «Негізігі құралдарң                                                                              25 000 
                          3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге 
                          қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң                                            25 000  
 
4) Шаруашылық әдіспен орындалған күрделі жөндеу шығындарының 

сомасына – 15 000 теңге: 
                                                                                           ДТ                  КТ 

2410 «Негізігі құралдарң                                                                              15 000 
                                   8311 «Көмекші өндірісң                                                                  15 000 
 
Негізгі құралдардың кәсіпорыннан шығуының есебі 
Негізгі құралдар кәсіпорыннан мынадай жағдайларда есептен шығуы мүмкін: 
1. Тозығы жетіп, іске жарамай қалған негізгі құралдарды есептен шығару; 
2. Жарғылық капиталға қосқан үлес ретінде басқа кәсіпорындарға беру; 
3. Ұзақ мерзімге жалға беру; 
4. Басқа заңды және жеке тұлғаларға сыйға тарту; 
5. Ересек малдардың тұқымдық не өнім беру қасиетін жоғалтқандарын басқа  
    топқа ауыстыру, сатуға не союға жұмсау; 
6. Әр түрлі апаттардан (су тасқыны, өрт, жер сілкіну) шеккен зиян; 
7. Ұрлану немесе жоғалту нәтижесінде болған жетіспеушілік; 
8. Өндіріске қажеті жоқ құрал-жабдықтарды сату және тағы басқалар. 

Солардың ішіндегі негізгілері: жойылғанда, сатып-өткізілгенде және 
басқадай активтерге айырбасталғанда есептен шығуы.      

Негізгі құралдар кәсіпорыннан қандай себептермен (жолдармен) есептен 
шықса да, есептен шыққан күнге дейін олар бойынша тозу (амортизация) 
есептелінеді. Содан кейін барып, олардың бастапқы құны мен жинақталған 
тозу сомасы тиісті шоттардан есептен шығарылады. 

Кәсіпорындағы негізгі құралдардың тозу дәрежесін анықтау үшін 
тұрақты комиссия құрылады. Оның құрамына кәсіпорын басшысының 
орынбасары,мамандар,бухгалтер тағы басқалар кіреді. Комиссия іске 
жарамай қалған құралдардың тозу дәрежесін, оның себептерін анықтайды. 
Негізгі құралдарды есептен шығару жөнінде шешім қабылданғаннан кейін 
олардың түріне қарай тиісті акт толтырылады. 

Қазіргі кезде бұл мақсаттарға «Негізгі құралдарды есептен шығару 
актісің (№НҚ-3 нысанындағы) пайдаланылады. 

Тұрғын-үй, қора-жайлар есептен шыққанда олардың бастапқы құны 
қанша рет және қанша сомаға жөндеу жүргізілгені, не себепті  істен 
шығарылатыны көрсетіледі. 

Құрал-жабдықтар, көлік құралдары есептен шығарылғанда актіге мына 
мәліметтер тіркеледі: машина маркасы, заводтың номері, шаруашылыққа 
қабылданған мерзімі, пайдалану кезінде орындаған жұмыс көлемі, баланстық 
құны, жүргізілген күрделі жөндеу саны және оған кеткен шығын мөлшері. 

Сатып-өткізілген, жойылған негізгі құралдардың тозу құны 2420 
«Негізгі құралдардың амортизациясың шотының   кредиті бойынша есептен 
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шығарылады. Нақты жағдайларға байланысты сатып-өткізудің нәтижесі таза 
табыс (пайда) немесе зиян болуы мүмкін.  
 Егер актив белгіленген мерзімнен ұзағырақ жұмыс істейтін болса және 
толық амортизацияланған болса, онда оған тозу (амортизация) 
есептелінбейді, және де кәсіпорыннан шығуының ақырғы сәтіне дейін 
есептен шығарылмайды. Амортизацияның мәні негізгі құралдардың құнын 
оның барлық жұмыс істеу мерзіміне бөліп таратуда болып табылады. 
Сонымен жинақталған тозудың жалпы сомасы еш уақытта бастапқы құнның 
жалпы сомасынан артық болмауға тиісті (яғни негізгі құралдар қайта 
амортизацияланбайды). Негізгі құралдар объектісінің әлі пайдаланылып 
жүргендігі бухгалтерлік шоттарда оның құны мен жинақталған тозу 
сомасының көрсетілетіндігімен дәлелденеді. Егер негізгі құрал өндіріс 
процессіне енді қатынаспайтын болса, оның құны мен жинақталған тозу 
сомасы есептен шығарылады. 
 Жоғарыда негізгі құралдың кәсіпорыннан әртүрлі жағдайлармен 
шығарылатындығын айтқан болатынбыз. Осы жағдайлардың әрқайсысында 
негізгі құралдардың есептен шығуын тіркеу үшін мысал келтірейік. Мысалы, 
жиһаз жасаумен айналысатын «Арманң акционерлік қоғамы 2012 жылы 1 
қаңтарда 500 000 теңгеге ағаш кесетін станок сатып алды делік, станоктың 
тиімді қызмет ету мерзімі 10 жыл деп алынып, оған бірқалыпты (түзу 
сызықты) әдіс бойынша амортизация есептеліне бастады. 10 жыл мерзім 
өткеннен кейін станоктың жойылу құны 5 000 теңге болуға тиісті.  2013 
жылғы 1 қаңтарда тиісті шоттарда төмендегі сальдолар болады.  
 
                         Машиналар мен                                           Негізгі құралдардың  
           Дт              жабдықтар                 Кт                 Дт                 тозуы                   Кт 
        
        С1=500 000                                                                                            С1=49 500                                                       
 
 

Станок 2013 жылдың 30 тамызында сатып өткізілді делік. Төменде 
келтірілген мысал бойынша толық емес жыл үшін, яғни 8 айға есептелінген 
амортизацияның және негізгі құралдардың шығуының бухгалтерлік есепте 
бейнеленуін қарастырайық.  
 Негізгі құралдың кәсіпорыннан шығуынан бұрынғы толық емес жыл 
үшін есептелінген амортизация сомасы. 
 Негізгі құралды сатып-өткізген немесе жойған кезде сатып-өткізу 
мерзіміне дейінгі толық емес жылға есептелінген тозу (амортизация) 
сомасын бухгалтерлік есепте көрсету қажет.   
 Негізгі құрал кәсіпорыннан шыққанға дейін пайдалануда 
болғандықтан, сәйкестік ережесі бойынша, есепті кезеңде амортизация 
есептелінуге тиісті.  
 2013 жылдың 30 тамызында сатып өткізілген станок үшін 8 айға 
амортизация сомасы былайша есептелінеді:   
           (500 000 – 5000)/(10 жыл /12 ай*8) = 33 000      
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 Есептелінген (8 айға) амортизация сомасы бухгалтерлік есепте 
төмендегі жазу арқылы көрсетіледі: 
                                                                                                            ДТ              КТ 

8114 «Негізгі құралдардың тозуың                                                                33 000  
                      2420 «Негізгі құралдардың амортизациясың                                              33 000 
  

Амортизация есептелгеннен кейінгі тиісті шоттардағы сальдо: 
 
                           Машиналар мен                                          Негізгі құралдардың  
                Дт           жабдықтар          Кт                        Дт                тозуы                  Кт 
        
             500 000                                                                                              82 500                                                       
 
 
Негізгі құралдың кәсіпорыннан есептен шығарылуының (жойылуының) 
есебі 
 Негізгі құралдар объектісі оның кәсіпорыннан шығуы кезінде немесе 
активті пайдалануды тоқтату жөнінде шешім қабылданған жағдайда және 
оның шығуынан ешқандай экономикалық табыс күтілмеген жағдайда 
баланстан есептен шығарылуға тиісті. 
 Барлық болжамды пайдалану мерзімі ішінде қызмет көрсететін негізгі 
құралдар өте сирек. Егер негізгі құралдар тиімді қызмет ету мерзімі өтіп 
кеткеннен кейін де, яғни қалдық құны жойылу құнына тең болған кезде де 
пайдаланылатын болса, онда ол амортизацияланбайды. Ал егер тозығы 
жеткен негізгі құралдың жойылу құны нольге тең болса, онда қалдық құн 
мүлікті есептен шығарған (жойған) сәтіне дейін нольге тең болады. Бірақ 
жоғарыда келтірілген мысалымызда есептен шығарылған жабдықтың 
(станоктың) қалдық құны 417 500 (500 000 – 82 500) теңгені құрап отыр.     
 Негізгі құралдар объектісінің кәсіпорыннан шығуынан немесе 
пайдаланудан алынуынан туындайтын таза табыс немесе зиян активтің 
баланстық (қалдық) құны мен оның кәсіпорыннан шығуынан алынатын таза 
түсімдердің айырмасы ретінде анықталады.   
 Біздің мысалымыздағы негізгі құрал (станок) кәсіпорыннан шыққан 
сәтте, оның қалдық құнына тең болатын станокты есептен шығарудан 
кәсіпорынның шеккен зияны бухгалтерлік есепте төмендегі жазулар арқылы 
көрсетіледі: 
 
30 тамыз 2012 ж. 
                                                                                                                     ДТ                  КТ 
2420 «Негізгі құралдардың амортизациясың                                     82 500  
7410 «Активтердің есептен шығуы бойынша шығыстарң           417 500  
                                     2410 «Негізгі құралдарң                                                            500 000  
 
 Негізгі құралдарды есептен шығару нәтижесінде пайда болған табыс 
немесе зиян кәсіпорынның Қаржы - шаруашылық қызметінің нәтижесі 
жөніндегі қорытынды есебінде көрсетіледі.  
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Негізгі құралдардың сатып-өткізілуін есепке алу  
 Негізгі құралдарды нақты ақшаға сатып-өткізу кезінде, жоғарыда 
келтірілген бухгалтерлік жазулар сатып-өткізуден түскен түсім сомасы 
бойынша жазумен толықтырылады. 
1) Жоғарыдағы мысалымыздағы негізгі құралдың (станоктың) сатып-өткізу 
құны – 417 500 теңге оның қалдық құнына тең, сондықтан бұл операция 
бойынша таза табыс (пайда) немесе зиян сомасы анықталған жоқ.  
30 тамыз  2012 ж.      
а) сатып-өткізілген станок қалдық (баланстық) құны бойынша есептен    
шығарылғанда:    
                                                                                              ДТ                   КТ 
2420 «Негізгі құралдардың амортизациясың                                     82 500  
7410 «Активтердің есептен шығуы бойынша шығыстарң           417 500  
                                     2410 «Негізгі құралдарң                                                            500 000  
 
ә) станокты сатып-өткізуден түскен түсімнің сомасына: 
                                                                                                         ДТ               КТ 
1030 « Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттары                417 500  
                             6210 «Активтерді есептен шығарудан  
                             алынған табыстарң                                                                             417 500  
 
Бұл жерде 7410 «Активтердің есептен шығуы бойынша шығыстарң           
және 6210 «Активтерді есептен шығарудан алынған табыстарң                                                                             
шоттарының сомалары бірдей – 417 500 теңге. 
2) Негізгі құрал (станок) 400 000 теңгеге сатып өткізілді делік, яғни 
станоктың сатып-өткізу құны оның қалдық құнынан төмен. Кәсіпорынның 
станокты сатып-өткізуден шеккен зияны –17 500 теңгені құрайды. Бұл 
операция төмендегі бухгалтерлік жазулар арқылы көрсетіледі: 
 
30 тамыз 2012 ж. 
а) сатып-өткізілген станок қалдық (баланстық) құны бойынша есептен    
шығарылғанда:    
                                                                                              ДТ                   КТ 
2420 «Негізгі құралдардың амортизациясың                                     82 500  
7410 «Активтердің есептен шығуы бойынша шығыстарң           417 500  
                                     2410 «Негізгі құралдарң                                                            500 000  
 
ә) станокты сатып-өткізуден түскен түсімнің сомасына: 
                                                                                               ДТ                     КТ 
1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың           400 000  
                             6210 «Активтерді есептен шығарудан  
                             алынған табыстарң                                                                           400 000  
 
  Бұл жерде станокты сатып-өткізуден түскен түсімнің сомасы (6210 
«Активтерді есептен шығарудан алынған табыстарң                                                                            
шотының сомасы  - 400 000тг.) оның қалдық (баланстық) құнынан  (7410 
«Активтердің есептен шығуы бойынша шығыстарң шотының сомасы – 
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417 500 тг.)  17 500 теңгеге төмен. Ол кәсіпорынның станокты сатып-
өткізуден шеккен зиянын көрсетеді.  
 
3) «Арманң акционерлік қоғамы аталмыш станокты 430 000 теңгеге сатып-
өткізді делік, яғни кәсіпорынның станокты сатып-өткізуден алған таза 
табысы (пайдасы) 12 500 теңгені құрайды. Оны былайша көрсетуге болады:  
 
30 тамыз 2012 ж. 
а) сатып-өткізілген станок қалдық (баланстық) құны бойынша есептен 
шығарылғанда:    
                                                                                              ДТ                   КТ 
2420 «Негізгі құралдардың амортизациясың                                     82 500  
7410 «Активтердің есептен шығуы бойынша шығыстарң           417 500  
                                     2410 «Негізгі құралдарң                                                            500 000  
 
ә) станокты сатып-өткізуден түскен түсімнің сомасына: 
                                                                                                    ДТ                 КТ 
1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                 430 000  
                              6210 «Активтерді есептен шығарудан  
                             алынған табыстарң                                                                           430 000  
 
  Станокты сатып-өткізуден түскен түсімнің сомасы (6210 «Активтерді 
есептен шығарудан алынған табыстарң  шотының сомасы – 430 000тг.) оның 
қалдық (баланстық) құнынан  (7410 «Активтердің есептен шығуы бойынша 
шығыстарң шотының сомасы – 417 500 тг.)  12 500 теңгеге артық. Бұл сома 
кәсіпорынның станокты сатып-өткізуден алған таза табысын (пайдасын) 
көрсетеді.  
 
Негізгі құралдардың айырбасталуын есепке алу 
 Кәсіпорын негізгі құралдарды басқа мүліктерге айырбастай алады 
(біреуі сатады, екіншісі сатып алады), яғни қарама-қарсы сату жүзеге 
асырылады.  
 Негізгі құралдар бойынша айырбастау (бартерлік) операцияларын 
бухгалтерлік есепте бейнелеу тәртібі бухгалтерлік есептің 16 «Негізгі 
құралдарң халықаралық стандартымен реттеледі. Аталмыш стандартқа 
сәйкес айырбастау нәтижесінде алынған объектілердің құны алынған 
(берілген) ақша қаражаттарының сомасына түзету жасай отырып, сатылған 
активтердің ағымдағы құныныа тең болатын сатылып алынған активтердің 
ағымдағы құнымен өлшенеді.  
 Мысалы, «Арманң акционерлік қоғамы өзінің шаруашылық қызметіне 
қажетті, Қазақстан Республикасында аналогы жоқ, үнемдік режимінде жұмыс 
атқаратын энергетикалық жабдықты «Нұрң акционерлік қоғамынан, Алматы 
қаласының орталығында орналасқан өзінің 6 соттық жер учаскесіне 
айырбастау жолымен алуға келісім-шарт жасады. Негізгі құралдардың 
құндары келесідей: энергетикалық жабдықтың сатып-өткізу құны - 1,5 млн. 
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теңге, ал жер учаскесінің сатып-өткізу құны (баланстық құнына тең) – 1,8 
млн. теңге болды делік.  
 Қарама-қарсы сатып-өткізу кезінде орындалатын бухгалтерлік жазулар 
негізгі құралдар объектілерін нақты ақшаға сатып-өткізу бойынша 
орындалатын бухгалтерлік жазулармен бірдей. Егер қарама-қарсы сатып-
өткізу кезіндегі жеңілдік сомасы сатып-өткізілген объектінің қалдық 
құнынан жоғары болса, онда ол пайда ретінде есепке алынады, ал егер төмен 
болса, зиян ретінде есепке алынады.  
 Келісім-шарттың орындалуын екі кәсіпорынның бухгалтерлік есебінде 
көрсетілуін қарастырайық.  
 
«Арманң акционерлік қоғамының бухгалтерлік есебінде: 
 
1) Сатып-өткізілген жер учаскесінің өзіндік құнына - 1 800 000 теңге: 

                                                                                           ДТ                     КТ 
7410 «Активтердің есептен шығуы бойынша шығыстарң             1 800 000  
                 2410  «Жерң                                                                                                     1 800 000  
 
2) Жер учаскесін сатып-өткізуден алынған табыс сомасына – 1 500 000 теңге: 
                                                                                                      ДТ                    КТ 

1210 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің  
қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                                           1 500 000  
                                6210 «Негізгі құралдарды сатып-өткізуден       
                                алынған табысң                                                                               1 500 000  
  
3) Энергетикалық жабдық кіріске алынды – 1 800 000 теңге: 

                                                                                                ДТ                 КТ 
2410 «Негізгі құралдарң                                                                             1 800 000  
                       3310  «Жабықтаушылармен және мердігерлермен 
                      есеп-айырысуң                                                                                                              1 800 000  
 
4) Сатып алынған жабдық бойынша қосылған құн салығының сомасы есепке 

алынды – 216 000 теңге: 
                                                                                            ДТ               КТ 

1420 «Қосылған құн салығың                                                                        216 000  
                     3310 «Жабықтаушылармен және мердігерлермен 
                     есеп-айырысуң                                                                                                216 000  
 
5) Өзара міндеттемелердің есепке алынуы –1 500 000 теңге: 

                                                                                                   ДТ             КТ 
3310 «Жабықтаушылармен және мердігерлермен  
          есеп-айырысуң                                                                                                        1 500 000  
                            1210 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің  
                              қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                                          1 500 000  
 
6) Айырмашылықтың сомасы есеп айырысу шотынан төленді –516 000 теңге: 
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                                                                                                         ДТ                  КТ 
3310 «Жабықтаушылармен және мердігерлермен  
          есеп-айырысуң                                                                                                   516 000  
                      1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                  516 000  
 
7) Салық заңына сәйкес қосымша есептелінген қосылған құн салығының 
сомасына (1 800 000-1 500 000)*12/100=36 000 теңге 

                                                                                              ДТ                 КТ 
7210 «Жалпы және әкімшілік шығыстарың                                                      36 000  
                          3130 «Қосылған құн салығың                                                                               36 000  
 
«Нұрң акционерлік қоғамының бухгалтерлік есебінде: 
 
1) Энергетикалық жабдықты сатып-өткізуден түскен табыс сомасына –  
    1 800 000 теңге: 

                                                                                    ДТ                      КТ 
1210 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің  
қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                                               1 800 000  
                     6010 «Өнімді сатып-өткізуден және қызмет  
                     көрсетуден түскен табысң                                                                       1 800 000  
 
2) Қосылған құн салығының сомасына – 216 000 теңге: 

                                                                                   ДТ                   КТ 
1210 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің  
қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                                                    216 000  
                                        3130 «Қосылған құн салығың                                                             216 000  
 
3) Сатып-өткізілген энергетикалық жабдықтың өзіндік құнының – 1 300 000 
теңге, сомасына:  

                                                                                                 ДТ                    КТ 
7010 «Сатып-өткізілген өнімнің және көрсетілген  
қызметтің өзіндік құның                                                                     1 300 000                                  
                                  1330 «Тауарларң                                                                                           1 300 000  
 
4) Сатып алынған жер учаскесі кіріске алынды – 1 500 000 теңге  
                                                                                                    ДТ                    КТ 
2410 «Жерң                                                                                           1 500 000                                  
                   3310 «Жабдықтаушылар және мердігерлермен  
                   есеп-айырысуң                                                                                               1 500 000  
 
5) Өзара міндеттемелер есепке алынды – 1 500 000 теңге 

                                                                                                        ДТ                 КТ 
3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге қысқа мерзімді  
кредиторлық борыштарң                                                                           1 500 000  
             1210 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің  
               қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                                                          1 500 000  
 
6) Айырмашылық сомасы есеп айырысу шотына қабылданды – 516 000 теңге 
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                                                                                                     ДТ                      КТ 
1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың        516 000  
        1210 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің 
         қысқа мерзімді дебиторлық борыштарың                                                                       516 000  

 
Негізгі құралдарды түгелдеу 

Барлық шаруашылық жүргізуші субъектілер бухгалтерлік есеп 
мәліметтерінің дұрыстығын қамтамасыз ету үшін жылына бір рет өзінің 
мүліктеріне түгелдеу жүргізіп тұрулары қажет.  
 Есепті жылдағы түгелдеу жүргізу санын, оларды өткізу мерзімін, әрбір 
түгелдеу жүргізілгенде тексерілетін мүліктердің тізімін кәсіпорынның өзі 
айқындайды.  
 Негізгі құралдар бойынша түгелдеу міндетті түрде мынадай 
жағдайларда жүргізіледі: 

• негізгі құралдарға жауапты адам қызметінен ауысқанда; 
• негізгі құралдар ұрланған, жоғалған, бүлінген жағдайда; 
• өрт немесе басқа да кенеттен болған табиғи апат жағдайларына 

байланысты; 
• шаруашылық субъектісі бір бағынышты органнан екінші орган 

қарамағына ауыстырылғанда және таратылғанда, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған басқадай 
жағдайларда.   

 Кәсіпорында негізгі құралдарға түгелдеу жүргізу үшін тағайындалған 
комиссия жұмыс жүргізуден бұрын мыналарды толық тексеріп алулары 
қажет: 

• мүліктік (инвентарлық) карточкалардың, мүліктік кітапшалардың, 
мүліктік тізімнің бар немесе жоқтығын және олардың жағдайын; 

• негізгі құралдардың төлқұжаттарының немесе техникалық 
құжаттарының бар немесе жоқтығын және олардың жағдайын; 

• жалға алынған немесе берілген, уақытша пайдалануға немесе 
сақтауға берілген немесе алынған негізгі құралдардың тиісті  
құжаттарының бар немесе жоқтығын. 

 Егер ондай тиісті құжаттар болмаған жағдайда негізгі құралдарға 
жауапты адамдардан ол құжаттарды табуын талап ету қажет. Егер 
бухгалтерлік есептің регистрлерінде немесе техникалық құжаттарда 
қателіктер жіберілген болса, онда ол қателіктерді анықтап құжаттарға тиісті 
өзгерістер енгізу керек. Негізгі құралдарға түгелдеу жүргізу барысында 
комиссия міндетті түрде объектілерді мұқият қарап шығып түгелдеу тізіміне 
олардың толық атын, қандай жұмысқа арналғандығын, мүліктік номері мен 
негізгі техникалық көрсеткішін, бастапқы құны мен тозу құнын, тағы да 
басқа керекті мәліметтерді енгізіп жазулары керек. Түгелдеу барысында 
кәсіпорынның балансына бұрын есепке алынбаған, сондай-ақ есеп 
регистрлерінде сипаттайтын мәліметтері дұрыс көрсетілмеген немесе тіпті 
көрсетілмеген негізгі құралдар табылған жағдайда түгелдеу тізіміне олар 
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жайлы жетіспейтін мәліметтер дұрыс және толықтырылып жазылуы керек. 
Бұрын есепке алынбаған объектілер ағымдағы (түгелдеу жүргізілген 
уақыттағы) баға бойынша, ал олардың тозу құны ол негізгі құралдың сол 
күнгі техникалық жағдайына қарап анықталып, субъектінің балансына 
кіріске алынады. Бұл объектіге қойылған нарықтық бағасы мен тозу құны 
тиісті түгелдеу актісінде көрсетілуі қажет. Егер құрылыстың, ғимараттың 
жарым жартылай бұзылуын немесе оларға қосымша істелген күрделі 
жұмыстар (жанама салынған үй, қосымша салынған қабаттар, т.б.) түгелдеуге 
дейін есепке алынбаған жағдайда комиссия тиісті құжаттар бойынша 
объектінің бастапқы құнының өсуінің немесе кемуінің нақты сомасын 
анықтап, оларды түгелдеу тізіміне енгізуі керек. Сонымен қатар комиссия 
бұл қосымша жұмсалған қаржының немесе қосымша шығынның есеп 
регистрлеріне жазылмай қалуына кінәлі адамдарды анықтауы керек.  
 Кәсіпорында негізгі құралдарға түгелдеу жұмысы жүргізілетін уақытта 
басқа жақта болатын (тасымалдау құралдары, басқа жаққа күрделі жөндеуге 
жіберілген негізгі құралдар, т.б.) объектілерге басқа жаққа жібермей тұрып, 
алдын ала тексеріп түгелдеу тізіміне енгізу керек. Негізгі құралдар және күш 
беру қондырғылары түгелдеу тізіміне мүліктік номері, зауыттық номері 
тағыда басқа көрсеткіштері көрсетіліп тіркеледі.  
 Біртектес, құндары бірдей, бір уақытта кәсіпорынға кіріске алынған 
шаруашылық құралдарының аттарымен қатар сандары да жазылады. 
Пайдалануға жарамайтын, жөндеуге, бұрынғы қалпына келтіруге келмейтін 
негізгі құралдар түгелдеу тізіміне енгізілмейді. Ондай негізгі құралдарға 
пайдаланылған уақыт пен тозудың себептері жазылып бөлек акт 
жасалынады. 
 Шаруашылық субъектісінің меншігіндегі негізгі құралдармен қатар 
жалға алынған негізгі құралдарына да түгелдеу жүргізіледі. Бұл объектілерге 
түгелдеу жүргізу жалға алғандағы тізім бойынша жүргізіліп, тізімге негізгі 
құралдарды жалға берген субъектінің аты, жылдық мерзімі көрсетіліп 
жазылады. Түгелдеу тізімінің бір данасы негізгі құралдарды жалға берген 
иесіне жіберіледі. 
 Шаруашылық субъектісінің бухгалтериясы негізгі құралдарға түгелдеу 
жүргізудің нәтижесін анықтау үшін салыстыру ведомосын жасайды. Бұл 
ведомост түгелдеу барысында анықталған мәліметтер мен ақпараттарға және 
де оның есеп мәліметтеріне сәйкес келмейтін, сондай-ақ бұрын есепке 
алынбаған артық шаққан және кем шыққан негізгі құралға жасалынады. 
Түгелдеу жүргізуші комиссия өз жұмысының соңында қорытынды жасап, өз 
шешімін шығарады. 
 Бұл шешімді кәсіпорын басшысы бекітуі керек. 
 Түгелдеу нәтижесі бухгалтерлік есепте төмендегі шоттар 
корреспонденциясын анықтау арқылы көрсетіледі: 
 а) Артық шыққан бұрын есепке алынбаған негізгі құралдар кіріске 
алынғанда 2410 «Негізгі құралдарң шоты дебеттелініп, 6280 « Басқа да 
табыстарң шоты кредиттелінеді. Олардың тозу сомасы 2410 «Негізгі 
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құралдарң шотының дебетіне, 2420 «Негізгі құралдардың тозуың шотының 
кредитіне жазылады.  
 Түгелдеу барысында материалдық жауапкершілікті адамдардың 
кінәсінен жоғалған, бүлінген негізгі құралдар айқындалған болса, онда кінәлі 
адамдар төлейтін сомаға 1250 «Жұмыскерлердің қысқа мерзімді дебиторлық 
борыштарың шоты дебеттелініп, 2410 «Негізгі құралдарң шоты 
кредиттелінеді.          
 

Жалдаудағы негізгі құралдардың есебі 
 
 Шаруашылық жүргізуші субъектілер пайдаланылмайтын 
ғимараттарды, құрылғыларды, жабдықтар мен көлік құралдарын басқа 
кәсіпорындарға келісім-шарт негізінде жалға бере алады немесе аталған 
негізгі құралдардың түрлерін басқа кәсіпорындардан жалға ала алады. Бұл 
келісім-шартта жалға алынатын немесе жалға берілетін негізгі құралдардың 
атаулары, техникалық жағдайы, бастапқы құны, тозу құны, жалға берілетін 
немесе жалға алынатын мерзімі, жалдық төлем ақысының мөлшері, егер осы 
жалға алынған немесе берілген уақытта бұл негізгі құралға жөндеу жүргізілуі 
қажет болған жағдайда кім жөндейтіндігі (бұзылып қалған жағдайда) және 
қай кәсіпорынның есебінен жүргізілетіндігі тағы да басқа мәліметтер 
көрсетілуі қажет.  

 Бухгалтерлік есептің 17 «Жалдауң деп аталатын халықаралық 
стандартына сәйкес Жалдау деп - жалға берушінің жалға алушыға негізгі 
құралдарды ақыға уақытша иеленуге және пайдалануға беруін айтады. 
Экономикалық шарттары бойынша жалдау қаржыландырылған және 
ағымдағы жалдау болып екіге бөлінеді. 

 Қаржыландырылған жалдау дегеніміз – жалдаушыға мүлікті иелену 
құқығына байланысты тәуекелдік пен пайданың елеулі бөлігін тапсыру 
(беру) болып табылады. Басқаша айтқанда жалдау мерзімінің аяғында 
меншік құқығы жалдаушыға ауысу мүмкіншілігі болса, яғни негізгі құралдың 
құны толық төленсе ондай жалдауды қаржыландырылған жалдау деп тануға 
болады. Мұндай жағдайда жалдаушы жалға алынған негізгі құралды өз 
балансында көрсетеді. Ал иелену құқығы жалдау мерзімі ішінде берілуі де 
мүмкін. 

Жоғарыда аталған стандартқа сәйкес ағымдағы жалдаудың мағынасы 
күні бұрын алынған негізгі құралды жалдаушыға оның уақытша қажеттілігін 
қанағаттандыруға белгілі мерзімге ғана жалға беруден тұрады. Жалдау 
мерзімі аяқталғаннан кейін мүлік жалға берушіге қайтарылады. Жалдау 
мерзімі ішінде жолдаушыға тек ие болу құқығы ауысады. Ал меншік иесінің 
құқығы мен міндеттері жалға берушіде қалады. 
 Жалға алынған немесе жалға берілген негізгі құралдар өздерінің жалға 
алыну немесе берілу мерзімінің ұзақтығына қарай үш түрге бөлінеді: 
- қысқа мерзімді жалдаудағы негізгі құралдар; 
- орта мерзімді жалдаудағы негізгі құралдар; 
- ұзақ мерзімді жалдаудағы негізгі құралдар; 
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 Субъектіде негізгі құралдарды қысқа мерзімге жалға алу немесе қысқа 
мерзімге жалға беру деп бір жылға дейінгі уақытқа жалға алынған немесе 
жалға берілген негізгі құралдарды айтады. Негізгі құралдардың бір мен үш 
жыл мерзімі аралығында жалға алынуы немесе жалға берілуі орта мерзімді 
жалдау түріне жатқызылады. Жалдаудың бұл түрлері бойынша негізгі 
құралдарды жалға алғанда немесе бергенде жалға алушы шаруашылық 
субъектісі сол негізгі құралдарды жалдық мерзімі аяқталғаннан кейін 
олардың иесіне қайтарып береді. Субъектіде орта және қысқа мерзімдерге 
жалға алынған негізгі құралдар 001-ші «Жалға алынған негізгі құралдарң деп 
аталатын баланстан тыс  шотының дебетінде есептелінеді. Ал бұл негізгі 
құралдар өз иесіне, яғни жалға берушіге қайтарылған уақытында бұл 
жоғарыда аталған 001-ші шоты кредиттелінеді. Субъект қысқа мерзімге 
жалға алынған негізгі құралдар үшін төлейтін жалдық төлеміне тиісті 
шығындар шоттары: 7210 «Әкімшілік шығыстарың, 7110 «Өнімдерді сатып-
өткізу  және қызметтер көрсету бойынша шығыстарң, 8110 «Негізгі өндірісң, 
8310 «Көмекші өндірісң, 8400 «Үстеме шығыстарң  дебеттелініп, 3360 
«Жалдау бойынша қысқа мерзімді борыштарң деп аталатын шоты 
кредиттелінеді. Ал субъект бұл есептелген жалдық төлемін төлеген жағдайда 
3360 «Жалдау бойынша қысқа мерзімді борыштарң шотын дебеттеп, 1000 
«Ақша қаражаттарың деп аталатын бөлімшенің тиісті синтетикалық 
шоттарын (1030, 1010) кредиттейді. 
 Субъектіде негізгі құралдарды үш жылдан артық уақытқа жалға алу 
немесе жалға беру ұзақ мерзімді жалдау түріне жатқызылады. Жалдаудың 
бұл түрі «Лизингң – деп аталады. Субъектіде негізгі құралдарды ұзақ 
мерзімге жалға алудың немесе жалға берудің өзі жай және 
қаржыландырылған болып екіге бөлінеді. Егер жалға алынған немесе жалға 
берілген негізгі құралдар өзінің жалдау туралы келісім-шарттарында 
көрсетілген мерзімі аяқталғаннан соң міндетті түрде иесіне қайтарылатын 
болса, онда бұл ұзақ мерзімді жалдаудың жай түріне жатқызылады. Ал ұзақ 
мерзімге жалға алу немесе жалға берудің қаржыландырылған түрі бойынша 
келісім-шартта көрсетілген мерзім аяқталған соң негізгі құралдарды жалға 
алушының сатып алуына құқығы бар болып табылады.  
 Субъект негізгі құралдарды ұзақ мерзімге жалға алғанда шоттар 
жоспарының «Айналымнан тыс активтерң деп аталатын бөлімнің 2410 
«Негізгі құралдарң шоты дебеттелініп, 4150 «Жалдау бойынша ұзақ мерзімді 
борыштарң шоты кредиттелінеді. Осы ұзақ мерзімге жалға алынған негізгі 
құралдар үшін серіктестік жалдық төлемін төлегенде 4150 «Жалдау бойынша 
ұзақ мерзімді борыштарң шоты дебеттеліп, 1000 «Ақша қаражаттарың бөлімі 
шоттарының тиістілері кредиттеледі.  
 Субъект негізгі құралдарды ұзақ мерзімге жалға алғанда оларға 
есептелінетін тозу сомасы 7210 «Әкімшілік шығыстарың, 7110 «Өнімдерді 
сатып-өткізу  және қызметтер көрсету бойынша шығыстарң, 8110 «Негізгі 
өндірісң, 8310 «Көмекші өндірісң, 8400 «Үстеме шығыстарң  деп аталатын 
шоттардың дебетіне, 2420 «Негізгі құралдардың тозуың шотының кредитіне 
жазылады.  
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 Шаруашылық субъектісінің ұзақ мерзімге жалға алған негізгі 
құралдарының келісім-шарттағы көрсетілген уақыты бітіп, субъектінің 
меншігіне айналғанда, 2410 «Негізгі өндірісң, 2930 «Аяқталмаған құрылысң 
шоттарының тиістілері дебеттелініп, «Ұзақ мерзімге жалдауға алынған 
негізгі құралдарң деп аталатын 2410«Негізгі өндірісң, 2930 «Аяқталмаған 
құрылысң шоттарының тиісті аралық шоттары кредиттелінеді.  
 

Қаржылық қорытынды есепте ақпараттардың ашылып көрсетілуі 
 
 Кәсіпорынның қаржылық қорытынды есебінде ұзақ мерзімді 
активтердің әрбір түріне қатысты төмендегі ақпараттар ашылып көрсетілуге 
тиісті: 
1) бастапқы (өзіндік) құнды бағалау тәсілдері. Егер біреуден артық тәсіл 
пайдаланылатын болса, онда осы тәсілге сәйкес негізгі құралдардың әрбір 
түрі үшін бастапқы құн ашып көрсетілуге тиісті; 
2) пайдаланылатын амортизация есептеу әдістер; 
3) қолданылатын тиімді қызмет ету мерзімі және амортизациялау нормасы; 
4) жалпы баланстық құн және есепті кезеңнің басы мен аяғына жинақталған 
амортизация сомасы; 
5) есепті кезеңнің басы мен аяғындағы негізгі құралдардың баланстық 
құндарының, олардың кәсіпорынға келіп түсуі; шығуы; компаниялардың 
бірігуі арқылы алынуы; қайта бағалау нәтижесінде туындайтын құндарының 
төмендеуі немесе жоғарылауы; амортизациясы және басқа өзгерістер 
көрсетіле отырып, салыстырылуы. 
 Сонымен бірге қаржылық қорытынды есепте төмендегі ақпараттар 
ашылып көрсетілуге тиісті: 
а) міндеттемелерді  қамтамасыз етуші ретінде кепілдікте тұрған негізгі   
    құралдардың құндарының және оларға иелік ету құқықтарының шектелуі; 
ә) негізгі құралдардың пайдаланылуына байланысты алаңды (учаскені) 
қалпына  
    келтіру үшін жұмсалынатын болжамды қаржыларға қатысты есеп саясаты; 
б) негізгі құралдарды салу (жасау) процессінде жұмсалған қаржылардың  
    мөлшері (шамасы); 
в) негізгі құралдарды сатып алу бойынша міндеттемелердің сомасы. 

Негізгі құралдардың тозуын есептеу әдісін таңдау және оның тиімді 
қызмет ету мерзімін бағалау пайымдаудың негізінде жүзеге асырылады. 
Сондықтан амортизация есептеудің кәсіпорында қабылданған әдістерін және 
болжанған тиімді қызмет ету мерзімін немесе тозуды есептеу нормаларын  
қаржылық қорытынды есепте ашып көрсету оның ақпараттарын 
пайдаланушыларға кәсіпорын әкімшілігі таңдаған саясатты тексеруге және 
басқа кәсіпорындармен салыстыруға мүмкіндік береді. Сондай себептермен 
кезең ішінде тозуға аударылған соманы және кезеңнің соңына жинақталған 
тозу сомасын ашып көрсету қажет.  
 Егер негізгі құралдар есепті кезең ішінде қайта бағаланған болса, онда 
төмендегі ақпараттарды ашып көрсету қажет: 
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а) негізгі құралдарды қайта бағалау әдісін; 
ә) қайта бағалауды өткізу мерзімін; 
б) тәуелсіз бағалаушының тартылуын (шақырылуын); 
в) қайта бағалау кезінде пайдаланылған индекстердің сипаттамаларын; 
г) егер негізгі құралдар қайта бағалауға ұшырамаған болса, қаржылық  
    қорытынды есепке енгізілуі мүмкін негізгі құралдардың әрбір түрінің   
    баланстық құнын; 
д) қайта бағалау нәтижесін, сондай-ақ сол соманың кезең ішіндегі өзгерісін  
    және бұл резервтің қалдығын акционерлер арасында бөліп таратудың  
    шектелуін. 
 Сондай-ақ, қаржылық қорытынды есепті пайдаланушыларға төмендегі 
ақпараттар қажет болуы мүмкін: 
а) уақытша тоқтап тұрған негізгі құралдың баланстық құны; 
ә) толық амортизацияланған, бірақ әлі де пайдаланылуда жүрген негізгі  
    құралдардың құны; 
б) пайдаланудан алынып, кәсіпорыннан шығару үшін сақтауда тұрған негізгі  
    құралдардың баланстық құны.          

251 
 



«НҰРң акционерлік қоғамы                              «БЕКІТЕМІНң 
       кәсіпорын, мекеме                            Кәсіпорын басшысы  ________  Хамитов А.С. 
                                                           (қолы)          (аты-жөні) 

№ 25  НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫ ҚАБЫЛДАУ-ТАПСЫРУ 
АКТІСІ 

 
                18.01.2012 

 
Цех, 

бөлімше, 
участок  

 

Дебет Кредит Бастапқы 
құны  

(теңге) 

Мүліктік 
(инвентарлық) 

номері 
 

Шығындар коды 
(амортизациялық 

аударымдарды 
апару үшін) 

Амортиза-
циялық 

аударымдар 
нормасының  

коды 

Амортизациялық 
аударымдар нормасы  

шот, 
аралық 

шот 

Анали-
тикалық  

есеп коды 

шот, 
аралық 

шот 

Анали-
тикалық  

есеп коды 

Толық 
қалпына 
келтіруге 

Күрделі 
жөндеуге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
02 2410 1 3310 12 175000 25487 8416 15000 20,0 - 
           
           

 
«НҰРң акционерлік қоғамы Президентінің 2012 жылғы 16 қаңтардағы №15 бұйрығы негізінде «Арманң акционерлік қоғамынан қабылданған энергетикалық жабдық 
сынақтан өткізілді  
Қабылдау сәтінде объект «Нұрң акционерлік қоғамында тұрды 
Тозу сомасы      -         теңге  
 
Паспорт №ОБ-5879 

Жабдық Шығарылған 
(салынған ) 

жылы 

Пайдалануға 
берілген 

мерзім (айы, 
жылы) 

Негізгі құрал үшін төлей 
бастау мерзімі (айы, 

жылы) 
Түрі коды 

12 13 14 15 16 
27 05 2012 18.09.2012 18.09.2012 

Қаржыландыру көзі                                           , 
Объектіге қысқаша сипаттама:  энергетикалық жабдықтың қуаттылығы 65 квт/сағ, сиымдылығы 800*500*2540 мм 
 
(құжаттың сырт жағы) 

Объект техникалық шарттарға      сәйкес      объект техникалық шарттарға сәйкес  
                                                      сәйкес емес   
                                       ненің сәйкес еместігін көрсету керек 

Істеп-бітіру    талап етілмейді                       объектіні істеп-бітіру талап етілмейді   
                         талап  етіледі                                                  
           ненің талап етілетіндігін көрсету керек 

252 
 



Объектіні сынақтан өткізу нәтижесі                қанағаттанарлық   
Комиссияның қорытындысы                 Энергетикалық жабдық пайдалануға қабылдансын  
Қосымшалары                                                паспорт ОБ-5879 
                                                                      (объект бойынша техникалық құжаттардың тізімі) 

Комиссия төрағасы                      механик                                   Қыстаубаев Е. 
                                                                       Лауазымы                            қолы                         фамилиясы, аты-жөні 
Комиссия мүшелері                     инженер                                      Омаров Г. 
                                                        Лауазымы                            қолы                         фамилиясы, аты-жөні 

                                     цех бастығы                                Сәтбаев Б. 
                                                        Лауазымы                            қолы                         фамилиясы, аты-жөні 
Негізгі құралдар объектісін  
          қабылдадым                   цех бастығы                                   Сәтбаев Б.     
                                                       Лауазымы                             қолы                           фамилиясы, аты-жөні 

Өткіздім                                        мастер                                         Алматов У. 
                                                        Лауазымы                            қолы                           фамилиясы, аты-жөні 
 
Мерзімі    18. 01. 2012 
 
Бухгалтерияның белгісі         № 25487 карточка ашылды  
                                                         Карточка ашу (кітапқа жазу) 
Бас бухгалтер                           Абенова К.Ш.   
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«НҰРң акционерлік қоғамы                                       Үлгілік нысан НҚ-6 
              Кәсіпорын, ұйым 
 

Бухгалтерлік жазба (акт, накладной) Объектілер 
саны 

Барлық объектілердің 
бастапқы құны Күні Номері 

15 16 17 18 
18.01.2012 25 1 175000 

 
                                                                       МҮЛІКТІК КАТОЧКА 

                                                                        ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚ                                                 . 
(объектінің толық атауы және неге арналған) 

                                                                   ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАРДЫ ЖАСАУШЫ «Арманң акционерлік қоғамы   
Дайындаушы субъектінің толық атауы 

 
Кәсіпоры

н-ның 
құрлымд

ық 
бірлігінің 

коды 

Өндіріс 
түрі 

Цех  Ара-
лық 
шот 

Ана-
лити-
калық 
есеп 
коды 

Баланс-
тық 

(сатып 
алу күн) 

Негізгі құралдардың 
тозуын жатқызуға 

арналған  шот және 
талдамалық есеп 
объектісінің коды 

Амортиза-
циялық 

аударымдар 
нормасы-
ның коды 

Амортиза-
циялық 

аударымдар 
нормасы 

Жабдықтар Пайдалануға беру 
туралы актысы 

Мен-шік 
белгісі 

Түрі Коды Күні Но-
мері 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
05 02 02 2410 1 175000 8416 15000 20,0 04 03 18.01. 

2012 
25 Жеке-

меншік 
 

Номері Тозу 
сомасы 

Шығару 
(салыну) жылы 

Қымбат бағалы метал (тас, және т.б.) Шықты (берілді) 
Мүліктік Төлқұжат-

тың 
Атауы Номенкла-

туралық 
нөмірі 

Өлшем 
бірлігі 

Саны, 
массасы 

Құжат бойынша Шығу (орын 
ауыстыру) себебі 

Күні Нөмірі Атауы Коды 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

25487 ОБ-5879 - 2012 - - - -     
 
 
(құжаттың жалғасы) 
 

Салып бітіру, қосымша жабдықтау, қайта жабдықтау 
(бухгалтерлік жазу) 

Жөндеу (бухгалтерлік жазу) 

Мерзімі Нөмірі Мүліктік Сомасы Мерзімі Нөмірі Мүліктік номер сомасы 
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номер 
        

 
Объектінің қысқаша сипаттамасы 

 
Объектіні сипаттаушы конструкциялық 
элементтер мен басқадай белгілерінің 

атаулары  

Материалдар, өлшемі және басқа мәліметтер  
Негізгі объект Негізгі объектіге қатысты қосымша құрылыс және т.б. 

атаулары 
Энергетикалық жабдықтың   Сиымдылығы    

қуаттылығы 65 квт/сағ  800*500*2540 мм   
 

 
  Карточканы толтырған: бухгалтер                                 Абенова К.Ш.    
                                                                 (лауазымы)                    ( қолы)            ( фамилиясы, аты-жөні)          
 
  18.01.2012 ж. 
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9.2 Материалдық емес активтердің есебі 
 

Ұзақ мерзімді активтер және олардың жіктелуі 
 

 Ұзақ мерзімді активтер деп - кәсіпорынның шаруашылық қызметінде 
бір жылдан артық мерзімге пайдаланылатын және қайта сатып-өткізуге 
жатпайтын құралдарды айтады. Егер қандай да бір құндылықтар қайта 
сатып-өткізуге арналған болса, оларды тауарлы-материалдық босалқыларға, 
яғни айналым құралдарына жатқызу қажет. Мысалы, сатып-өткізу үшін 
жасалынған жазу столы оны жасаушы кәсіпорын үшін айналым құралы 
болып табылады, ал оны өзінің шаруашылық қызметіне пайдалану үшін 
сатып алған кәсіпорынның негізгі құралдарының бір бөлігін құрайды. 
 Ұзақ мерзімді активтердің функционалдық (міндетті қызметін 
атқарудағы) пайдалылығы бар және кәсіпорынның өндірістік қызметіне 
бірнеше жылдар бойы пайдаланылады. Мысалы: жүк автокөлігінің оны 
пайдалану мерзімі ішіндегі функционалдық пайдалылығы 900 мың 
шақырымды құрайды. Қағаз көбейтуші техникада 500 мың дана қағаз 
көбейтуге болады. Өндірістік ғимарат күрделі жөндеусіз 30 жыл 
пайдаланыла алады. Кәсіпорын осы объектілердің барлығын сатып алған 
кезде, ол алдын-ала 900 мың шақырымға, 500 мың дана қағазға, 30 жыл 
көрсетілетін қызметке төлем жасайды. Шын мәнінде, бұл объектілердің 
әрқайсысы алдағы кезеңге жататын ұзақ мерзімді шығыстар болып 
табылады. Бұл жердегі бухгалтерлік есептің негізгі проблемасы ұзақ мерзімді 
активтерді сатып алу және пайдалану шығындарының олардың пайдалы 
қызмет ету мерзімі ішінде қалай бөліп таратылатындығында. Және де, егер 
сатып алынған жабдық өзінің құнын тез арада ақтайтын болса, онда 
белгіленген мерзім өткеннен кейін оны өндірісте пайдалануды 
жалғастырғаннан гөрі басқамен алмастырған тиімдірек.  
 Ұзақ мерзімді активтерді мынадай категорияларға жіктеуге болады: 
• материалдық активтер (негізгі құралдар, табиғи ресурстар); 
• материалдық емес активтер. 
 Материалдық активтердің (tangіble assets) табиғи натуралдық нысаны 
бар. Мысалы, оларға жерді жатқызуға болады. Жердің пайдалану мерзімі 
шексіз болғандықтан, оған амортизация (тозу) есептелінбейді. Ғимараттар, 
құрал-жабдықтар, құрылғылар амортизациялауға жатады, яғни пайдалану 
мерзімі ішінде олардың құнын бөліп-тарату үшін тозу (deprecіatіon) 
есептелінеді.    
        Тозудың (амортизацияның) есебі бағалау процессі емес, бөліп тарату 
процессі болып табылатындығын есте сақтау қажет. Бұл мәселелердің 
барлығы осы тараудың келесі параграфында егжей-тегжейлі қарастырылады. 
 Табиғи ресурстардың (natural resourses) қазылып алынатындығына 
және тауар өндіру үшін бастапқы шикізат ретінде өңделетіндігіне 
байланысты, экономикалық мағынасы жағынан олардың жерден және 
материалдық активтердің басқа түрлерінен айырмашылығы бар. Табиғи 
ресурстардың ішінде темір рудасын, мұнайды, газды, орман материалдарын 
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және т.б. атап айтуға болады. Табиғи ресурстардың негізгі айырмашылығы 
олар тозуға емес таусылуға (depletіon) ұшырайды, яғни қазып алудың, 
кесудің, тартып  (ағызып) шығарудың және т.б. салдарынан біртіндеп азаяды, 
босап қалады. Табиғи ресурстар бухгалтерлік есепте сатып алу құны 
бойынша көрсетіледі және де ресурстарды игеру барысында олардың құны 
азаяды.  Ресурстар құнының мұндай азаюы таусылу ретінде тіркеледі. 
«Таусылуң деген терминге тек табиғи ресурстардың орындарының босап 
қалуы ғана емес, сондай-ақ олардың құндарының пропорционалды түрде 
алынған өнімге аударылуы кіреді. 
 Ресурстарды сатып алу немесе игеру кезінде қордың шамасының 
есептік көрсеткіші тоннамен, баррелимен, шаршы метрмен айқындалады. 
Сонда өндірілген бір ресурс бірлігінің құны былайша анықталады: 

 
Ресурстардың құны - Ресурстардың жойылу құны 

Қордың есептелінген шамасы 
 
 Материалдық емес активтер (іntangіble assets) - ұзақ уақыт 
пайдаланылатын, табиғи натуралдық нысаны жоқ құралдар болып табылады 
және де көптеген жағдайларда меншік иелерінің құқықтарын ресмилендіру 
немесе меншіктік құқықтардан туындайтын олардың артықшылығын 
қуаттаушы ретінде қызмет көрсетеді. Материалдық емес активтерге 
патенттер, авторлық құқықтар, тауар белгілері (таңбалары) жалдау құқығы 
бойынша пайдалану, фирманың репутациясы және т.б. жатады. Материалдық 
емес активтердің есебі төменде қарастырылады.    
 Отандық тәжірибеде кәсіпорындардың қаржылық қорытынды есебінде 
(бухгалтерлік баланста) ұзақ мерзімді активтердің құрамында жоғарыда 
аталғандардан басқа аяқталмаған күрделі құрылыс шығындары, ұзақ мерзімді 
инвестициялар, ұзақ мерзімді дебиторлық борыштар, алдағы кезеңдерге 
жататын ұзақ мерзімді шығыстар есепке алынады.  

Төменде ұзақ мерзімді активтердің негізгі түрлерінің есебін 
ұйымдастыру мәселелеріне тереңірек тоқталамыз. 

 
Материалдық емес активтер туралы жалпы түсінік, олардың жіктелуі 
және бағалануы 

Нарықтық қатынастардың дамуына байланысты шаруашылық жүргізуші 
субъектілер мүлкінің құрамында материалдық емес активтер деп аталатын 
активтердің жаңа түрі пайда болды. Олар субъектінің бухгалтерлік 
балансында ұзақ мерзімді активтер баптарының бірінші тобында көрсетіледі. 

Экономиканың даму мүмкіндігіне қарай шаруашылық жүргізуші 
субъект мүлкіндегі материалдық емес активтердің маңызы мен үлесі арта 
түседі, ол техника мен технологиялардың дамуымен, ақпараттардың кеңінен 
таралуымен, экономикалық қатынастардың дамуымен байланысты болады. 

Материалдық емес активтер деп - табиғи болмысы жоқ өндіріске  
немесе тауарларды (жұмысты, қызметті) сатып-өткізу операцияларына, 
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әкімшілік мақсаттарға ұзақ уақыт (бір жылдан артық) пайдалануға және 
басқа субъектіге жалға беруге арналған, айқындауға болатын, субъект 
бақылау жүргізе алатын, сондай-ақ пайдаланудан субъект келешекте 
экономикалық табыс (пайда) күтетін ақшалай емес активтерді айтады.  

Бухгалтерлік есептің 38 «Материалдық емес активтерң деп аталатын 
халықарарлық стандартына сәйкес материалдық емес актив осы анықтамаға 
және төмендегі талаптарға сай келгенде ғана материалдық актив ретінде 
идентификацияланып есепте танылады (есепке алынады): 
(a)  жеке дара бөліне алады, яғни, кәсіпорынның олай істеуге ниеті болмаса 
да, келісім-шарт негізінде кәсіпорыннан бөлініп сатыла алатын, 
айырбасталына алатын, лицензиямен қорғалына алатын, жалға беріле 
алынатын; 
(ә) келісім-шарт немесе басқадай заңдық құқықтар негізінде пайда болған 
құқықтар және ол құқықтар өзгелерге берілмейтін болса да. 

Егер де материалдық емес активтің келешек экономикалық табыстың 
(пайданың) көбеюіндегі ролі анықталған болса, активтің бұл түрін 
субъектінің пайдалану қабілеті және ниеті бар болса, сондай-ақ субъектіге 
келешек экономикалық табыс алуға мүмкіндік беретін техникалық, қаржы 
және басқа да ресурстары бар болса, ондай жағдайларда бұл материалдық 
емес активпен тікелей байланысты келешек экономикалық табыстар (пайда) 
алынады. 

Материалдық емес активтерге ғылыми, әдеби, көркем шығармаларға 
және шектес құқықтар объектілеріне, электрондық есептеу машиналарының 
бағдарламаларына және тағы басқаларға авторлық және басқа келісім-
шарттардан туындайтын құқықтар, патенттер, өндірістік үлгілер, тауар 
белгілері (таңбалары), лицензиялық келісімдер, ноу-хау, ұйымдастыру 
шығындары, гудвилл (фирма бағасы), жекелеген табиғи объектілерді (жер 
учаскелерін, табиғат ресурстарын (су, қазба байлықтар және т. б.) пайдалану 
құқықтары жатады. 

Төменде материалдық емес активтердің кейбір түрлерінің анықтамасы 
келтірілді. 

Авторлық куәлік (құқық) - ғылыми туындыны, әдеби, музыкалық 
шығарманы, көркем туындыны басуға, шығаруға, орындауға және басқадай 
пайдалануға құқық береді. 

Патент - оны иеленушіге заңмен белгіленген мерзім ішінде өнімдерді 
немесе процесстерді пайдалануға, өндіруге және сатып-өткізуге құқық 
береді. Патент авторға не болмаса автордың көрсетуімен жеке немесе заңды 
тұлғаға беріледі. Өндіріс, сауда немесе кәсіп ету құқықтарына патент 
берілген кезде патенттік алым есептелінеді. 

Өндірістік үлгілерге берілетін құқық - өнімнің сыртқы түрін 
айқындайтын көркемдік және конструкторлық шешімдерді (дизайнды) 
қолдануға ерекше құқық береді.  

Тауар белгілері (таңбалары )- белгілі бір субъектінің өндірістік 
өнімдерін немесе көрсететін қызметтерін басқа субъектілердегі біртекті 
(сондай) тауарлар мен қызметтерден айыру үшін қолданылатын белгілер. 
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Тауар белгісі (таңбасы) оны иемденуші кәсіпорынға өндіретін өнімдері мен 
көрсететін қызметін сол таңбамен белгілеу үшін ерекше құқық береді. 
Әдетте, тауар белгісі өндірістік немесе кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырушы 
заңды тұлғаның атына тіркеледі. 

Лицензиялық келісімдер - патент иесінің (лицензиардың) өзінің 
контрагентіне (лицензиатқа) патенттік құқықтарының белгілі бір 
пайдалануға, қандай да бір өнімдерді (бұйымдарды) сатып-өткізуге ерекше 
құқығы үшін лицензия беруіне байланысты жасалынатын келісім-шарт. Яғни, 
лицензиялық келісімдерге лицензиялық келісім-шартпен берілетін құқық 
жатады. Лицензиялық келісім-шартпен өндірістік меншік объектісінің өзі 
емес тек оны пайдалану құқығы беріледі.  

Өндірістік меншік объектісін пайдалану құқығын лицензиат белгілі бір 
мөлшерде төлем жасау арқылы сатып алады. Лицензиялық төлем - заңды 
немесе жеке тұлғаның меншік иесіне немесе бір нәрсені жасаушыға осы 
меншікті коммерциялық мақсаттарға пайдалану құқығы үшін жасайтын 
төлемі. 

Бағдарламалық жабдықтауға электрондық есептеу машиналарына 
арналған бағдарламаларға авторлық құқықтар жатады. Бағдарламаға 
авторлық құқықпен жеке тұлға болып табылатын автордың шығармашылық 
қызметінің нәтижесі бекітіледі. Материалдық емес активтердің бұл тобына 
мүліктік құқығы авторлық келісім-шартпен рәсімделген бағдарламалық 
өнімдерді жатқызу керек. Бағдарламалардың сауда орындарынан немесе 
таратушылардан сатылып алынған (дискеттегі) данасына шығарылған 
шығындар және оларды орнатуға байланысты шығындар материалдық емес 
активтер құрамына есепке алынбайды, ондай шығындар кезеңдік шығыстарға 
жатады. Мүліктік авторлық құқық авторлық келісім-шарт жасау арқылы 
тапсырылады, сондықтан материалдық емес активтердің бұл түрін есепке алу 
келісім-шартпен расталуға (дәлелденуге) тиісті. 

Ноу-хау – субъектінің практикалық қызметінде пайдаланылатын, бірақ 
әлі жалпы игілікке айналмаған ғылыми, техникалық, өндірістік, 
коммерциялық немесе басқадай сипаттағы әртүрлі білімдердің жиынтығы. 
Көп жағдайда ноу-хауды субъектінің құрылтайшылары мен қатысушылары 
оның жарғылық капиталына қосқан үлес ретінде береді. 

Гудвилл (фирма бағасы) – фирманың іскерлік репутациясы. Фирма 
бағасы жұмыс істеп тұрған кәсіпорынды тұтасымен немесе оның 
құрылымдық бөлімшесін сатып алғанда пайда болады. Әдетте мұндай 
кәсіпорындар активтерінің баланстық құнымен емес нарықтық құнымен 
сатылып алынады. Нарықтық құн деңгейі кәсіпорынның табыстылығымен, 
өндіретін өнімнің базардағы мәртебесімен, салық төлеудегі жеңілдіктермен, 
басқару персоналының және қатардағы мамандардың квалификациялық 
деңгейімен және басқа да факторлармен байланысты болады. Кәсіпорынның 
сатып алу бағасының оның барлық активтерінің баланстық құнынан асып 
түскен айырмасы - фирма бағасы болып табылады. 

Ұйымдастыру шығындары - субъектінің құрылуымен байланысты 
(мемлекеттік тіркеуден өту сәтіне дейінгі) шығындар. Ұйымдастыру 
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шығындарына тіркеуден өту үшін қажетті құжаттарды дайындау 
шығындары; құжаттарды дайындау және тіркеуден өткізу процессіндегі 
кеңесші қызметінің төлемі бойынша шығындар; мемлекеттік тіркеуден өту 
үшін төленетін төлемдер; субъектінің шаруашылық қызметінің қандай 
болмасын түрлеріне әртүрлі рұқсаттар алу үшін төленетін алымдар; акциялар 
шығару бойынша шығындар; міндетті ұйымдастыру төлемдері (құжаттарды 
нотариалдық растау, мөрлерді, штамптарды дайындау, банкте шот ашу, 
құрылтай құжаттарын көбейтіп алу және тағы басқалар); басқадай шығындар 
жатады. 

Жер учаскелерін және басқа да табиғи ресурстарды пайдалану құқығы 
- аталған ресурстарды оны иеленушіге тек шаруашылық немесе басқадай 
мақсаттарға пайдалануға құқық береді. Жер учаскелерін және басқада табиғи 
ресурстарды пайдалану құқығын иемдену, ол ресурстардың субъектінің 
меншігіне айналғандығын білдірмейді. Субъект аталған ресурстарды тек 
белгіленген мақсаттарға ғана пайдаланады.  

Материалдық емес активтерді тиесілігіне, пайдалану мақсатына және 
атқаратын міндетті қызметіне байланысты топтастыруға болады. 

Тиесілігі бойынша материалдық емес активтер мынадай топтарға 
бөлінеді: 
- өндіріспен байланысты материалдық емес активтер (ұйымдастыру 

шығындары, ноу-хау, ЭЕМ-ын бағдарламалық жабдықтау, табиғат 
ресурстарын пайдалану құқығы); 

- коммерциялық қызметпен байланысты материалдық емес активтер 
(тауар белгілері, сауда маркілері); 

- пайдалану құқықтарымен байланысты материалдық емес активтер 
(патенттер, лицензиялық келісімдер, өндірістік үлгілер); 

- басқалары (гудвилл (фирма бағасы), интеллектуалдық меншік). 
 Пайдалану мақсаты және атқаратын міндетті қызметі (функциясы) 
бойынша: 

- интелектуалдық меншік (патенттер, лицензиялар, тауар белгілері 
(таңбалары), ноу-хау, өндірістік үлгілер, гудвилл, ЭЕМ-ына 
бағдарламалық жабдықтар); 

- табиғат ресурстарын пайдалану құқығы (жер учаскесін, қазба 
байлықтарын пайдалану құқығы, қазба байлықтар жөніндегі геологиялық 
және басқа ақпараттарға құқық); 

- кейінге қалдырылған шығындар (ұйымдастыру шығындары, ғылыми-
зерттеу және конструкторлық - тәжірибе жұмыстары бойынша 
шығындар). 

 Шаруашылық жүргізуші субъектілерде материалдық емес активтердің 
есебін дұрыс ұйымдастыру үшін оларды бағалау принципі үлкен роль 
атқарады. 

Бухгалтерлік есептің 38 «Материалдық емес активтерң деп аталатын 
халықарарлық стандартында материалдық емес активтерді бағалаудың 

260 
 



мынадай түрлері белгіленген: бастапқы құн, амортизацияланған құн, 
баланстық құн, жойылу құны, сатып-өткізу құны. 

Бастапқы құн – материалдық емес активті сатып алу немесе жасау 
кезінде төленген ақшаның немесе оның эквивалентінің сомасы не болмаса 
басқадай компенсациялардың ағымдағы бағамен бағаланған құны. 

 Амортизацияланған құн – материалдық емес активтің бастапқы құны 
мен жойылу құнының айырмасы. 

Баланстық құн – материалдық емес активтің бастапқы құны мен 
жинақталған амортизация сомасының айырмасы ретінде анықталып, 
қаржылық қорытынды есепте көрсетілетін сома. 

Жойылу құны – материалдық емес активтің тиімді пайдалану мерзімінің 
аяғында оны сатып-өткізу бойынша болжанған шығындарды шегеріп 
тастағаннан кейінгі алынады деп күтілетін сома. 

Сатып-өткізу құны – хабардар және келісім жасауға дайын  тәуелсіз 
жақтардың арасында материалдық емес активтердің айырбасы болуы мүмкін 
құн. 

Материалдық емес активтер субъектінің активтері ретінде танылған 
(есепке алынған) сәтте бастапқы құны бойынша бағаланады. 

Материалдық емес активтердің бастапқы құны олардың басқа жақтан 
сатылып алынғандығына немесе субъектінің өзінде жасалынғандығына 
байланысты анықталады. 

Шаруашылық жүргізуші субъектінің материалдық емес активтері сатып 
алу, кәсіпорындарды біріктіру нәтижесінде, мемлекеттік субсидия есебінен, 
сондай-ақ айырбас жасау нәтижесінде алынуы мүмкін. 

Ақшаға немесе оның эквивалентіне сатып алу нәтижесінде кіріске 
алынған объектілердің бастапқы құны - төленген орны толтырылмайтын 
салықтар мен алымдарды және материалдық емес активті пайдалануға дайын 
ету жағдайына жеткізумен тікелей байланысты кез-келген басқадай 
шығындарды қоса есептегендегі субъектінің сатып алуға жұмсаған нақты 
шығындарынан тұрады. 

Кәсіпорындарды біріктіру нәтижесінде кіріске алынған объектілердің 
бастапқы құны ретінде олардың сатып-өткізу құны есепке алынады. Егер 
бірлескен кәсіпорынның бір бөлігі ретінде кіріске алынған материалдық емес 
активтердің сатып-өткізу құнын дұрыс анықтау мүмкін болмаса, объект жеке 
материалдық емес актив ретінде танылмайды, бірақ гудвиллге жатқызылады. 

Мемлекеттен номиналдық (нақты көрсетілген) сомамен тегін немесе 
үкімет субсидиясы есебінен алынған объектілердің бастапқы құны 
(материалдық емес активтің бұл түрі үшін белсенді нарық болған кезде) - 
сатып-өткізу құны бойынша анықталады. 

Мемлекеттен номиналдық (нақты көрсетілген) сомамен тегін немесе 
үкімет субсидиясы есебінен алынған объектілердің бастапқы құны 
(материалдық емес активтердің бұл түрі үшін белсенді нарық болмаған 
кезде) – нольдік ставкамен немесе номиналдық құнымен не болмаса 
материалдық емес активті пайдалануға дайын ету жағдайына жеткізумен 
байланысты нақты шығындардың сомасы бойынша анықталады. 
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Субъектінің өзінде жасалынған объектлердің бастапқы құны - 
материалдық емес баптардың материалдық емес активтер анықтамасына 
және олардың танылу критерийлеріне сәйкес келген сәтінен бастап 
шығарылған активті жасауға және оны белгіленген мақсатқа пайдалану үшін 
дайындауға бөліп таратылуы мүмкін қосымша шығындар мен нақты тікелей 
шығындардың сомасынан тұрады. 

Объектіні жасауға оның материалдық емес активтер анықтамасына және 
танылу критерийлеріне сәйкес келген сәтіне дейін шығарылған шығындар 
активтің бастапқы құнына кірмейді, олар өздері шығарылған есепті кезеңнің 
шығындары болып табылады. 

Ұқсас активке айырбастау нәтижесінде қабылданған объектінің 
бастапқы құны - айырбасталған активтің баланстық құны бойынша 
анықталады. Мұндай айырбас табыс әкелмейтін келісім болып табылады. 

Актив ретінде бастапқы танылуынан кейін материалдық емес активтер 
жинақталған амортизация сомасын алып тастаған бастапқы құны бойынша 
көрсетіледі. 

 
Материалдық емес активтердің кіріске алынуының есебі 
 
Материалдық емес активтердің субъектіге қабылдануы мен есептен 

шығуы №МЕА-1 нысанындағы «Материалдық емес активтерді қабылдау-
тапсыру актісі арқылы рәсімделеді. Бұл құжатта материалдық емес активтер 
түрлерінің атауы, оның субъектіге қабылдану мерзімі (жасалу мерзімі) 
объектінің толық сипаттамасы, бастапқы құны, амортизациялау нормасы 
және басқа да қажетті мәліметтер көрсетіледі. 

Материалдық емес активтерді қабылдау кезінде акт әрбір объектіге бір 
данадан толтырылады. Толтырылған акт оған тіркелген құжаттармен бірге 
бухгалтерияға тапсырылады, оғанбухгалтердің қолы қойылып, субъектінің 
басшысы бекітеді. 

Метриалдық емес активтер есептен шығарылғанда (сатылғанда, басқа 
субъектіге тегін берілгенде) акт екі данадан толтырылады: (тапсырушы және 
қабылдаушы субъектілер үшін). 

Төменде құжаттың нысаны келтірілді. 
Материалдық емес активтердің талдамалық (аналитикалық) есебі № 

МЕА-2 нысанындағы «Материалдық емес активтердің мүліктік 
(инвентарлық) карточкасында жүргізіледі. Карточка субъектіге кіріске 
алынған материалдық емес активтердің барлық түрлері үшін қолданылады.  
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«Тұлпарң акционерлік қоғамы                                                    Типтік нысан №МЕА –1  
             Кәсіпорын, мекеме 

                                                                                        
 

                                                                                           Бекітемін 
                                                             Кәсіпорын басшысы 

                                                                                                        ___________ Батыров А.С.. 
                                                                                   (қолы)             (аты-жөні) 

 
                                                                  «17ң мамыр 2012 жыл 

Материалдық емес активтерді қабылдау-тапсыру  

АКТІСІ 
Құжат 
номері 

Жасалған 
мерзімі 

Операция 
түрінің коды 

ДЕБЕТ КРЕДИТ 
Шот, аралық 

шот 
Талдамалық 
есеп шоты 

Шот, аралық 
шот 

Талдамалық 
есеп коды 

15 17.05.12 45 2730 6 3310 69 
Материалдық емес активтердің түрі  «Ноу-хоуң 
Қысқаша сипаттамасы  Шұжық өндіру технологиясы 
Беруші жақ _____________ «Іңкәрң ЖШС-гі 
Алушы жақ _____________  «Тұлпарң АҚ 
 
Алынған 
мерзімі 

Матер. емес 
активтерді 

бағалау 
әдістері 
(келісім 

бойынша, 
тегін, ақыға) 

Матер.емес 
активтердің 

бастапқы құны, 
теңге 

Пайдаға асыру кезеңі 
2002 жылдан 
2005 жылға 

Тозу 
нормасы 

Тозу 
сомасы 

17.05.12 10.05.12 жылғы 
№ 110 шотқа 

сай 
 

100000 17.05.12 жылдан 
17.05.2015 жылға дейін 

33,3 - 

Беруге негіз: 
 
          2012 жылғы «10ң мамырдағы  № 12 бұйрық негізінде.   Комиссия_______ 
шұжық өндіру технологиясын – Ноу-Хауды қабылдау-тапсыруды жүзеге асырды. 
 
Матер. емес активтерді қабылдады              
 
 Менеджер                            А. Қалиев 
 (қызметі)          ( қолы)          ( аты-жөні) 
 
Цех бастығы     _______    Алшынбаев А. 
(қызметі)               (қолы)         (аты-жөні) 
 
     
М.О.                                          бухгалтер Ашимбаева Гүлсім 
 
 
 
17 мамыр 2012 жыл 
 

 
Мүліктік (инвентарлық) карточка бухгалтерияда материалдық емес 

активтердің әрбір объектісі бойынша ашылып, «Материалдық емес 
активтерді қабылдау-тапсыру актісінің техникалық құжаттардың және басқа 

29 
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құжаттардың негізінде бір данадан толтырылады. Төменде мүліктік 
(инвентарлық) карточканың толтырылған үлгісі келтірілді. 

Материалдық емес активтердің мүліктік (инвентарлық) карточкалары 
Материалдық емес активтер есебінің ведомосында  жинақталып 
топтастырылады. 

Ведомоста материалдық емес активтердің атаулары, олардың есеп беру 
мерзімінің (айдың) басындағы және аяғындағы қалдықтары, есепті кезең (ай) 
ішіндегі қозғалыстары көрсетіледі. 

Материалдық емес активтердің нақты бары мен олардың қозғалысының 
есебін жүргізу үшін субъектінің қаржы-шаруашылық қызметі бухгалтерлік 
есебінің шоттар жоспарындағы 2700 «Материалдық емес активтерң 
бөлімшесінің тиісті синтетикалық шоттары пайдаланылады. 

2700 «Материалдық емес активтерң бөлімшесінің активті шоттары 
субъект меншігіндегі материалдық емес активтердің нақты бары мен 
қозғалысы жөніндегі ақпараттарды жинақтау үшін қолданылады. 

2700 «Материалдық емес активтерң бөлімшесі шоттарының дебеті 
бойынша субъектіге әр түрлі жолдармен қабылданған материалдық емес 
активтердің кіріске алынуын мысал келтіре отырып қарастырайық. 
1) Алматы қаласындағы «Тұлпарң акционерлік қоғамы 2012 жылдың 15 
тамызында «1 С славаң фирмасынан «1С Предприятиең бағдарламалық 
жабдықтауын сатып алды - 78 880 теңгеге (оның ішінде қосылған құн 
салығының сомасы – 8 451 теңге), ақша қаражатын аударып, бағдарламалық 
жабдықтауды кіріске алды. Бұл операция бойынша төмендегі бухгалтерлік 
жазулар орындалады: 
 
а) Бағдарламалық жабдықтау кіріске алынған кезде: 

                                                                                                      ДТ                 КТ 
2730 «Басқа да материалдық емес активтерң                                         70 428 
1420 «Қосылған құн салығың                                                                         8 451  
                     3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге  
                     қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң                                                    78 880  
 
ә) Бағдарлмалық жабдықтау үшін фирманың шотына төлем жасалған кезде: 

                                                                                                 ДТ                 КТ 
3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге  
 қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң                                               78 880   
                  1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша  
                  қаражаттарың                                                                                                  78 880 
2) «Арманң акционерлік қоғамының жарғылық капиталына салым ретінде 
құрылтайшы «ноу-хауң құқығын берді. Тәуелсіз сараптаушы растаған оның 
құны 200 000 теңге.  Бұл операцияға төмендегі бухгалтерлік жазулар 
орындалады: 

а) Жарияланған жарғылық капитал сомасына: 
                                                                                    ДТ                  КТ 

5110  «Төленбеген капиталң                                                                     200 000  
                         5020 «Қарапайым (жай) акцияларң                                                        200 000  
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ә) акционерлік қоғамның жарғылық капиталына құрылтайшылардың 

қосқан үлесі ретінде кіріске алынған материалдық емес активтің бастапқы 
құнына –200 000 теңге: 

                                                                                              ДТ                   КТ 
2730 «Басқадай материалдық емес активтерң                                     200 000  
         5110  «Төленбеген капиталң                                                                                     200 000  
    

Материалдық емес активтердің амортизациясын есепке алу 
 

Субъектінің өндірістік-шаруашылық қызметі процессінде пайдалануы 
барысында материалдық емес активтер біртіндеп сапалық жағынан тоза 
бастайды. Материалдық емес активтер өздерінің пайдаланылу мерзімі ішінде 
субъектіге табыс (пайда) әкелуге тиісті. Егер материалдық емес активтерді 
пайдаланудан субъект табыс таппайтын болса, онда оларды актив құрамында 
есепке алудың қажеті болмайды, мұндай жағдайда оларды сатып алуға 
кеткен немесе басқадай шығындар жиынтығы субъектінің зияны болып 
табылады. 

Шаруашылық жүргізуші субъектілерде материалдық емес активтерді 
пайдалану барысында олардың құнының бір бөлігі мерзім (ай) сайын 
субъектінің шығындарына қосылып отырады. Яғни,  материалдық емес 
активтер бойынша амортизация есептеледі. 

Амортизация дегеніміз - материалдық емес активтің 
амортизацияланушы сомасының оның тиімді пайдалану мерзімі ішінде 
жүйелі түрде бөліп таратылуы. 

Материалдық емес активтің амортизацияланушы сомасы (құны) оның 
тиімді қызметінің мерзіміне жуығырақ (жақынырақ) бағалау негізінде жүйелі 
түрде бөліп таратылады. Материалдық емес активтің тиімді қызметінің 
мерзімі оның пайдалануға дайын болған сәтінен бастап субъектінің қызмет 
атқаратын мерзімінен аспауға тиісті.  

Бухгалтерлік есептің 38 «Материалдық емес активтерң халықаралық 
стандартына сәйкес материалдық емес актив бойынша амортизация 
есептеуде қолданылатын әдіс активті пайдаланудан алынатын экономикалық 
табысты тұтыну моделін көрсетуге тиісті. Егер активті пайдаланудан 
алынатын табысты (пайданы) тұтыну моделін дұрыс анықтау мүмкін 
болмаса, онда амортизация есептеудің бірқалыпты (түзу сызықты) әдісін 
қолдану керек. 

Амортизацияны есептеу әдістері осы тараудың «Негізгі құралдардың 
есебің деп аталатын екінші параграфында егжей-тегжейлі қарастырылған. 
Активтің тиімді пайдалану мерзімі және қолданатын амортизация есептеу 
әдісі қаржылық қорытынды есепті құрудың әрбір кезеңдеріне қайта қаралып 
отырады. Егер активтің тиімді пайдалану мерзімінде алғашқы бағалардан 
елеулі өзгешелік болса, амортизация есептеу мерзімі тиісінше өзгеруге тиісті. 
Ал, егер активті пайдаланудан алынатын табысты (пайданы) тұтынудың 
күтілген моделінде елеулі өзгерістер болса, онда болған өзгерістерді көрсету 
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үшін амортизация есептеу әдісін өзгерту қажет. Материалдық емес активтің 
тиімді пайдалану мерзімінің немесе амортизация есептеу әдістерінің өзгеруі 
амортизацияланушы сомаға ағымдағы және болашақ есепті кезеңдер үшін 
түзету жасау (корректировкалау) жолымен есептік бағалаудың өзгерісі 
ретінде есептелінеді. Материалдық емес активтердің түрлері бойынша 
жинақталған амортизациялық аударымдар жөніндегі  ақпараттарды жинақтау 
үшін шоттар жоспарының 2740 «Басқа да материалдық емес активтердің 
амортизациясың синтетикалық шоты  қарастырылған. 

2740 «Басқа да материалдық емес активтердің амортизациясың 
шотының кредитінде материалдық емес активтердің түрлері бойынша 
есептелген амортизация сомасын анықтауды және оны бухгалтерлік есепте 
бейнелеуді төмендегі мысал арқылы  қарастырайық. 

Мысалы: «Тұлпарң акционерлік қоғамы «Материалдық емес активтер 
бойынша амортизация есептеуң деп аталатын өңдеу кестесіне сәйкес 2012 
жылдың қыркүйек айында тауарларды сатып-өткізу жөніндегі лицензиялық 
келісім бойынша амортизациялық аударым сомасын есептеді – 1 200 теңге. 

Бұл операцияны төмендегі бухгалтерлік жазу арқылы көрсетуге болады: 
                                                                                                 ДТ                КТ 

7110 «Өнімдерді сатып-өткізу  және қызметтер көрсету 
 бойынша шығыстарң                                                                                    1 200  
                             2740 «Басқа да материалдық емес активтердің 
                             амортизациясың                                                                                        1200  

 
2740 «Басқа да материалдық емес активтердің амортизациясың 

шотының дебеті және 2730 «Басқа да материалдық емес активтерң шотының 
кредиті бойынша субъектінің есебінен шығарылған материалдық емес 
активтер бойынша (шығарылу себебіне байланысты емес) жинақталған 
амортизация сомасы есептен шығарылады. Ол төменде қарастырылған. 

 
Материлдық емес активтердің кәсіпорыннан шығуының есебі 

 
Материалдық емес активтер кәсіпорыннан төмендегі себептер бойынша 

есептен шығарылады: сатып-өткізілгенде; жарамсыздығы салдарынан 
есептен шығарылғанда; сыйлық ретінде басқа тұлғаларға тегін берілгенде; 
басқа субъектінің жарғылық капиталына қосқан үлес ретінде салынғанда.  

Жоғарыда аталған жағдайлармен кәсіпорыннан шығарылған 
материалдық емес активтер шоттар жоспарының 2730 «Басқа да материалдық 
емес активтерң шотының кредитінде көрсетіледі. Материалдық емес 
активтер кәсіпорыннан шығарылған кезде олардың баланстық және 
амортизацияланған құндарының есептен шығарылуын төмендегі мысал 
арқылы  көрсетуге болады. 

Жоғарыдағы мысалымызда қарастырылған бағдарламалық жабдықтау 
сапалық тозуына байланысты есептен шығарылды делік, сатып алынған «1С 
Предприятиең бағдарламасын 7 версиядан 8 версияға ауыстыру жөнінде 
шешім қабылданды. Объектінің бастапқы құны 70 428 теңге, есептен 
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шығарылу сәтіндегі тозу сомасы – 36 000 теңге болды, яғни қалдық 
(баланстық) құны –    34 428  теңге. Мұны төмендегі шот корреспонденциясы 
арқылы көрсетуге болады.  

а) Есептен шығарылған бағдарламалық жабдықтаудың баланстық 
(қалдық) құнына: 

                                                                                              ДТ                 КТ 
7410 «Активтердің есептен шығуы бойынша шығыстарң                   34 428  
                    2730 «Басқа да материалдық емес активтерң                                             34 428  
 

ә) Есептен шығарылған бағдарламалық жабдықтау бойынша 
жинақталған амортизация сомасы есептен шығарылғанда: 
                                                                                                           ДТ                КТ 

2740 «Басқа да материалдық емес активтердің амортизациясың        36 000 
                     2730 «Басқа да материалдық емес активтерң                                            36 000  
 
Жылдың аяғында 7410 «Активтердің есептен шығуы бойынша шығыстарң 
шоты жабылады, яғни шотта жинақталған шығынның сомасын жиынтық 
табысты (зиян) азайту арқылы есептен шығарамыз: 

                                                                                                      ДТ                   КТ 
5610 «Жиынтық табыс (зиян)                                                                  34 428           
           7410 «Активтердің есептен шығуы бойынша шығыстарң                                  34 428 
 

Акционерлік қоғам сапалық жағынан ескірген бағдарламалық 
жабдықтауды есептен шығарудан 34 428 теңгеге зиян шегеді. 

Кәсіпорынның материалдық емес активті (бағдарламалық жабдықтауды) 
сапалық тозуына байланысты есептен шығарудан шеккен зияны оның қаржы-
шаруашылық қызметінің нәтижесі жөніндегі қорытынды есебінде 
көрсетіледі. 
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«Тұлпарңакционерлік қоғамы                                                                                                         Типтік мекемеаралық №МЕА –2 нысан 
     Кәсіпорын, мекеме 
                                                                                       

 
 

Материалдық емес активтерді есепке алудың 

МҮЛІКТІК КАРТОЧКАСЫ 
 

Ноу-Хау 
_________________________________________________ 

Материалдық емес активтер түрінің толық атауы 
 
Қысқаша сипаттама  «Тұлпарң акционерлік қоғамы  Шұжық өндірісінің технологиясы 
 
Есепке алу 

мерзімі 
және құжат 

Тіркеу 
нөмірі 

Шот аралық 
шот 

Бастапқы 
құн (сатып 
алу) теңге 

Материал-
дық емес 

активтердің 
тозуын есепке 
алу объектісі 
және шоттар 

коды 

Тозу 
нормасы 

Тозу 
сомасы, 

теңге 

Пайдаға 
асыру 

мерзімі  
2012 

жылдан 
     2015 

жылға дейін 

Шықты  (берілді) Шығу 
себебі 

мерзімі құжат 
номері 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

17.05.2012 
 

23 
 

2730 
 

100 000 
 

8416 
 

33,3 
 

--- 
 

2012.17.05 
2015.17.05 

 

   

 
Карточканы толтырған:   бухгалтер  ___________  Г.Абенова                                                                                   
                                                                (лауазымы)                  (қолы               (аты-жөні) 
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Өз білімін тексеруге арналған сұрақтары: 
 

1. Ұзақ мерзімді активтердің анықтамасын беріңіз. 
2. Ұзақ мерзімді активтердің қандай түрлері бар? 
3. Негізгі құралдардың анықтамасын беріңіз. 
4. Негізгі құралдарды актив ретінде танудың қандай шарттары бар? 
5. Негізгі құралдардың құрамында қандай материалдық активтер есепке 

алынады? 
6. Негізгі құралдарды бағалаудың қандай түрлері бар? 
7. Қандай себептерден негізгі құралдардың бастапқы құны өзгереді? 
8. Негізгі құралдардың кіріске алынуы және субъект ішіндегі қозғалысы 

қандай құжаттармен рәсімделеді? 
9. Негізгі құралдардың нақты бары мен қозғалысы жөніндегі ақпараттарды 

жинақтаушы шоттарды атаңыз? 
10. Негізгі құралдардың тозуы деген не? Тозудың қандай түрлері бар? 
11. Негізгі құралдар бойынша амортизация есептеудің қандай әдістері бар? 
12. Негізгі құралдарды жөндеу қандай әдіспен жүзеге асырылады? Жөндеу 

әдістеріне байланысты шығындарды есепке алу тәртібін түсіндіріңіз. 
13. Жалдау деген не? Негізгі құралдарды жалдаудың қандай  
       түрлері бар? Олардың мәнін түсіндіріңіз 
14. Материалдық емес активтердің анықтамасын беріңіз. 
15. Материалдық емес активтерді актив ретінде танудың қандай шарттары бар? 
16. Материалдық емес активтердің құрамында қандай активтер есепке 

алынады? 
17. Гудвилл (фирма бағасы) деген не? 
18. Материалдық емес активтерді қандай белгілірі бойынша топтастыруға 

болады? 
19. Материалдық емес активтерді бағалаудың қандай түрлері бар? 
20. Материалдық емес активтер актив ретінде есепке алынған сәтте қандай 

құнмен бағаланады? 
21. Материалдық емес активтердің кіріске алынуы қандай құжатпен 

рәсімделеді? 
22. Материалдық емес активтердің түрлері бойынша жинақталған        

амортизация сомалары қандай шоттарда көрсетіледі? 
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Өзіндік жұмысты орындау үшін берілген тапсырма: 

 
1.Тапсырма  
Төмендегі операцияларды бухгалтерлік шоттарда бейнелеңіз: 
1. № 2 дүкен ғимараты жойылды: 
- № 2 дүкеннің бастапқы құны 

286 000 

- осы ғимарат бойынша есептелген тозу сомасы 284 100 
2. Ғимаратты бұзу кезінде алынғандар: 
- құрлыс материалдары 

4 580 

-кеңсе үшін отын 370 
3. Ғимаратты бұзған жұмысшыларға есептелген еңбек ақы 4 900 
4. Еңбек ақыдан МЗҚ-на (10 пайыз) есептелген аударым ? 
5. № 2 дүкен ғимаратын бұзудың қаржылық нәтижесін 
анықтаңыз 

? 

 
2.Тапсырма 
«Арманң компаниясы 2012 жылдың 3 қаңтарында 120 000 теңгеге жүк 
автокөлігін сатып алды. Автокөліктің болжанған тиімді пайдалану мерзімі 4 
жыл, осы жылдар ішіндегі жобаланған жалпы жүретін жолы – 88 000 км., ал 
болжанған жойылу құны –10 000 теңге. 
       1-ші жылы жүретін жолы – 24 000 км; 
       2-ші жылы жүретін жолы  - 28 000 км; 
       3-ші жылы жүретін жолы  - 21 000 км; 
       4-ші жылы жүретін жолы  - 15 000 км. 
Амортизацияны есептеудің өндірістік әдісі бойынша әрбір жылға амортизация 
сомасын есептеңіз және анықталған соманы шоттарда көрсетіңіз. 
 3.Тапсырма 
«Арманң компаниясы 2012 жылдың 5 қаңтарында 260 000 теңгеге жеңіл 
автокөлік сатып алды. Автокөліктің болжанған тиімді пайдалану мерзімі 5 жыл, 
ал жойылу құны – 10 000 теңге. 
Бірқалыпты, кумулятивтік, азайып отыратын қалдық әдістері бойынша әрбір 
жылға амортизация сомасын есептеңіз және анықталған соманы шоттарда 
көрсетіңіз. 

270 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10-ТАРАУ. МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ  ЕСЕБІ 
 

10.1 Міндеттемелердің есебі ............................................................................269  

10.2 Капиталдың есебі ......................................................................................301 

Өз білімін тексеру сұрақтары...........................................................................327 

Өзіндік жұмысты орындау үшін берілген тапсырма.....................................328 

 

271 
 



10.1 Міндеттемелердің есебі 

Міндеттемелер туралы түсінік, олардың бағалануы және жіктелуі 
 
 Міндеттемелер дегеніміз - белгілі бір тұлғаның (борышкердің) басқа бір 
тұлғаның, яғни қарызгердің (кредитордың) пайдасына белгілі бір іс-әрекет 
жасау міндеттемесі: мәселен мүлікті беруі, жұмыс атқаруы, ақша төлеуі және 
басқалар, не болмаса белгілі бір іс-әрекеттентарта тұруы, ал борышкерден оның 
міндеттемелерін атқаруды талап етуге қарызгердің (кредитордың) құқығы бар.  
 Міндеттемелер кәсіпорында жасалынған әртүрлі келісімдердің 
нәтижесінде туындайды және алынған тауарлы-материалдық құндылықтар 
немесе пайдаланылған қызметтер үшін келешекте жасалынатын  төлемдердің 
заңды негізі болып табылады. 
 Қазіргі міндеттемелер мен келешекте болатын міндеттемелердің арасында 
шектеу қойылу керек. Келешекте активті сатып алу жөнінде кәсіпорын 
басшысының қабылдаған шешімі міндеттеменің туындауына себеп болмайды. 
Әдетте, міндеттеме актив тек кәсіпорынға қабылданған немесе кәсіпорын 
активті сатып алу жөнінде келісім жасаған кезде ғана туындайды, яғни 
міндеттеме өткен келісімдердің немесе өткен оқиғалардың нәтижесі болып 
табылады. Мысалы, тауарлы-материалдық босалқыларды сатып алу және 
қызметтерді пайдалану төленуге тиісті шоттардың пайда болуын туындатады 
(егер олар үшін алдын-ала немесе жабдықтау кезінде төлем жасалынбаған 
болса), ал несиелердің алынуы оларды төлеу (қайтару) міндеттемесін 
туындатады. 
 Міндеттемелер төмендегі үш белгісі бойынша анықталады: 
- кәсіпорында міндеттемені туындатушы оқиға орын алуға тиісті; 
- міндеттеме тек активті немесе қызметтерді басқа кәсіпорынға аудару 

жолымен реттеледі; 
- міндеттеме даусыз (анық) болуға тиісті. 
 Осы анықтамаға сәйкес, егер міндеттеме қабылданса, онда ол тез арада 
есепке алынуға тиісті. 
 Міндеттемелердің бағалануы. Міндеттемелер, әдетте, қарызды төлеу 
үшін қажетті ақша сомасымен немесе нарық жағдайында берілуге тиісті 
тауарлардың, көрсетілуге тиісті қызметтердің құнымен бағаланады. 
 Міндеттемелердің өтелуі (қайтарылуы) әртүрлі тәсілдермен жүзеге 
асырылуы мүмкін: 
- ақша қаражаттарын төлеу арқылы; 
- басқадай активтерді беру арқылы; 
- қызмет көрсету арқылы; 
- бір міндеттемені екіншісімен ауыстыру арқылы; 
- міндеттемені капиталға ауыстыру арқылы. 
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 Сондай-ақ, кредитор өзінің құқықтарынантартқан немесе ол құқықтардан 
айырылған жағдайда міндеттемені жойылды (жабылды) деп есептеуге болады. 
 Міндеттемелердің жіктелуі. Міндеттемелердің пайда болуы келешекте 
ресурстардың кәсіпорыннан шығып кетуін білдіретіндіктен, белгілі-бір 
міндеттеменің орындалу мерзімі субъектінің қаржылық жағдайын дұрыс 
бағалау үшін маңызды болып табылады. 
 Міндеттемелер орындалу (жойылу) мерзіміне байланысты екі категорияға 
жіктеледі: 
1. Ұзақ мерзімді міндеттемелер 
2. Ағымдағы міндеттемелер 
 Ұзақ мерзімді міндеттемелер - есеп беру мерзімінен кейінгі жыл ішінде 
немесе белгілі бір операциялық цикл ішінде қайтарылуы (өтелуі) 
жоспарланбайтын кәсіпорынның міндеттемелері. 
 Ұзақ мерзімді міндеттемелерге: ұзақ мерзімді банк несиесі, банктен тыс 
мекемелердің несиелері (кепілдік беру), басқадай несиелер (облигацияларды 
сатып өткізу  жолымен қаржыларды тарту және т.б.), еншілес серіктестіктердің 
ұзақ мерзімді қарыздары, ұзақ мерзімді жалдық міндеттемелер, кейінге 
қалдырылған табыс салығы жатады. 
 Ұзақ мерзімді міндеттемелердің пайда болуының себептері көп. Мысалы:   
-    кейбір кәсіпорындар (әсіресе жаңа кәсіпорын) үшін акционерлік  
     капиталдан гөрі сырттан капитал тарту жеңілірек; 
- қарызға алынған қаржылардың толық құны жаңа акция шығару жолымен 

қаржыландыруға қарағанда төмен болуы мүмкін; 
- қарызға алынған қаржыларының үлесі жоғары кейбір кәсіпорындар қарызға 

алынған қаржыларынан проценттік төлемдердің нормасынан жоғары 
мөлшерде пайда (таза табыс) алады. 

 Бірақ, міндеттемелер бойынша процент төлеуге жұмсалатын 
қаржылардың үлесі өсетіндіктен, міндеттемелердің көбеюі кәсіпорын үшін 
қауіпті. 
 Есепті кезең (бір жыл) ішінде немесе белгілі бір операциялық цикл ішінде 
қайтарылады (өтеледі) деп күтілетін борыштар ағымдағы міндеттемелер болып 
табылады. 
 Ағымдағы міндеттемелер кәсіпорынның шаруашылық қызметіне өзінің 
әсерін тигізеді, себебі олар ағымдағы ресурстарға талап қояды. 
 Кәсіпорынның ағымдағы міндеттемелері төмендегілерден тұрады: 
1. Қысқа мерзімді несиелер және овердрафт; 
2. Ұзақ мерзімді несиелердің ағымдағы бөлігі; 
3. Кредиторлық борыштар:   
- төленуге тиісті шоттар мен вексельдер; 
- сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден алынған аванстар; 
- салықтарды төлеу бойынша борыштар; 
- төленуге тиісті дивидендтер; 
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- негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның еншілес серіктестіктері 
арасындағы борыштар; 

- акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларына борыштары; 
- басқадай кредиторлық борыштар; 
4. Төленуге тиісті есептелінген шығыстар; 
5. Алдағы кезеңнің есебіне жататын табыстар; 
6. Күтпеген жағдайлар бойынша есептелінген төлемдер. 
 Ағымдағы міндеттемелерді үш топқа бөліп қарастыруға болады: 

1. Нақты міндеттемелер 
2. Бағаланушы міндеттемелер 
3. Шартты міндеттемелер  

   Нақты міндеттемелер – келісім шарттардан немесе заңдық негізде 
туындайды. Олар дәл есептелінуі мүмкін. Нақты міндеттемелерге: төленуге 
тиісті жабдықтаушылар мен мердігерлердің шоттары, вексельдер, дивидендтер; 
қосылған құнға салынатын және акциздік салықтар; ұзақ мерзімді 
міндеттемелердің ағымдағы бөлігі, есептелінген еңбек ақы бойынша борыштар, 
сонымен бірге жөнелтілетін тауарлар, көрсетілетін қызметтер үшін сатып 
алушылар мен тапсырыс берушілерден алынған аванс бойынша борыштар 
жатады.  
 Жабдықтаушы және мердігер кәсіпорындардың төленуге тиісті 
шоттары бойынша борыштар.  
Төленуге тиісті шоттар тауарды жөнелтушіге, қызмет көрсетушіге 
кәсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелері болып табылады. Олардың 
сомасы, әдетте, аналитикалық есеп регистрлерінде тіркелген төленуге тиісті 
шоттармен дәлелденеді. 
 Мысалы, «Арманң акционерлік қоғамы 2012 жылдың 2 ақпанында келіп 
түскен құрылыс материалдары үшін – 174 000 теңгеге (оның ішінде ҚҚС 
сомасы 18 643 теңге) Өскемен қаласындағы «Шеберң жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің шотын қабылдады. Шот бойынша төлем жасалынғанға дейін 
кіріске алынған құрылыс материалдарының құнына және ҚҚС сомасына 
акционерлік қоғамның жабдықтаушы кәсіпорынның алдындағы кредиторлық 
борышы пайда болады. Ол бухгалтерлік есепте тиісті шот корреспонденциясын 
анықтау арқылы көрсетіледі. 

1) Келіп түскен құрылыс материалдары үшін  «Шеберң жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің шоты төлеуге қабылданды: 

                                                                                                       ДТ                КТ  
1310 «Шикізаттар мен метериалдарң                                                           155 357      
1420 «Қосылған құн салығың                                                                             18 643         
                                  3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге  
                                  қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң                                           174 000 
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2) Жабдықтаушы шоты бойынша төлем жасалынды:  

                                                                                                       ДТ                 КТ  
3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге  
қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң                                                    174 000 
                          1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы  
                          ақша қаражаттарың                                                                                  174 000          
 
 Берілген вексельдер. Вексельдің негізгі көзі банк несиесі және алынған 
тауарлар мен пайдаланылған қызметтер үшін төлемдер болып табылады. 
Вексельдің екі түрі болуы мүмкін: 1) проценті номиналдық құнынан бөлек 
көрсетілген вексель, 2) проценті номиналдық құнына қоса есептелінген вексель. 
Вексельдің екі нұсқасы (варианты) да төменде келтірілді. 
 
1-ші нұсқа - вексель бойынша процент оның номиналдық құнынан  
                     бөлек көрсетілген  
 

 Алматы қаласы                                                                                       2012 жылдың 20 шілдесі 
     (мекен-жайы)                                                                                                                                       (жазылған мерзімі) 
 
Көрсетілген мерзімнен 60 күн өткеннен кейін «БТАң банкіне 50 000 теңгені және 12 пайыз 
жылдық ставкамен процентті төлеуге міндеттенеміз 
 

                                                                                                                             «Арманң АҚ 
 

2-ші нұсқа – вексель бойынша процент оның номиналдық құнына қоса  
                      есептелінген  
 
Алматы қаласы                                                                                             2012 жылғы 20 шілде 
     (мекен-жайы)                                                                                                                                          
(жазылған мерзімі) 
 
Көрсетілген мерзімнен 60 күн өткеннен кейін «БТАң банкіне 50 000 теңгені төлеуге 
міндеттенеміз 
 
                                                                                                                            «Арманң АҚ 
 
 
Берілген вексельдер бойынша төмендегі бухгалтерлік жазулар орындалады, 
1-ші нұсқа бойынша: 

20 шілде   
                                                                                                  ДТ             КТ  

1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                          50 000    
                        3050 «Басқа да қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелерң                        50 000 
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2-ші нұсқа бойынша: 

20 шілде  
                                                                                             ДТ                 КТ  

1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                    49 000    
1280 «Басқа да қысқа мерзімді дебиторлық борыштарң                              1 000 
                   3050 «Басқа да қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелерң                            50 000 
 
   Бірінші жағдайда қарызға алынған сома вексельдің номиналдық құнына тең 
болса, екінші жағдайда ол сома вексельдің номиналдық құнынан төмен болып 
тұр. Дисконттың сомасы 60 күн ішіндегі процент сомасына тең. Борыштың шын 
сомасын баланста көрсету үшін, дисконттың сомасы төленуге тиісті вексельдің 
сомасынан шегеріледі және бөлек шотта көрсетіледі. 
Әрі қарай, 20 қыркүйекте вексель төленгеннен кейін мынадай бухгалтерлік жазу 
орындалады: 
1-ші нұсқа бойынша: 

        20-шы қыркүйек     
                                                                                                ДТ                   КТ  

3050 «Басқа да қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелерң                     50 000    
7310 «Сый-ақылар бойынша шығыстарң                                                       1 000 
                               1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы  
                               ақша қаражаттарың                                                                                 51 000 
 
2-ші нұсқа бойынша: 

20-шы қыркүйек     
                                                                                                   ДТ                КТ  

3050 «Басқа да қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелерң                         50 000    
               1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                             50 000 

20-шы қыркүйек 
                                                                                                 ДТ                КТ  

7310 «Сый-ақылар бойынша шығыстарң                                                          1 000    
                         1280 «Басқа да қысқа мерзімді дебиторлық борыштарң                              1 000 
 
 Дивиденд бойынша борыштар. Дивидендтер кәсіпорынның бөліп 
таратылатын таза табысының (пайдасының) бір бөлігі. Дивиденд төлеу 
акционерлердің жалпы жиналысының  (директорлар кеңесінің) шешімі негізінде 
жүзеге асырылады. Дивидендтер бойынша кәсіпорынның борышы, оларды 
төлеу жөнінде хабарлама жасалмайынша болмайды. Әдетте, дивидендтің 
хабарланған мерзімі мен оны төлеу мерзімінің арасында біраз уақыт өтеді. Осы 
уақыттардың ішінде хабарланған дивиденд сомасы кәсіпорынның ағымдағы 
борышы болып табылады. 

 Мысалы, «Арманң акционерлік қоғамында  акциялар бойынша есепті 
жылдың бөлінбеген таза табысы есебінен дивиденд төленеді делік. 
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Акционерлер жиналысы таза табысты жұмсау тәртібі мен бағытын анықтап, 
акционерлерге төлеуге тиісті соманы бөлді, бір қарапайым акцияға төленетін  
дивиденд  мөлшерін бекітті.  

2012 жылы «Арманң акционерлік қоғамының бөлінбеген таза табысы  
5 300 000 теңгені құрады. Акционерлерінің жалпы жиналысында бөлінбеген 
таза табыстың 5 пайызы мөлшерінде акционерлерге дивиденд төлеу шешімі 
қабылданды.  

5 300 000 х 5% : 100= 265 000 теңге 
Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер туралың Кодексіне сәйкес акциялар бойынша есептелінген 
дивидендтер сомасының 5 пайызы мөлшерінде салық салынуға жатады. Аталған 
салық дивиденд төлеушілерден алынады. Дивиденд бойынша есептелген салық 
сомасы 39 750 теңгені құрайды  (265 000х5%:100). Салық сомасын алып 
тастағаннан кейінгі  акционерлерге тиесілі дивиденд – 251 750 теңге (265000 - 
13 250) болды.  Осы сомаға акционерлік қоғамның өз акционерлері алдындағы 
кредиторлық борышы пайда болады. Оны төмендегі бухгалтерлік жазу арқылы 
көрсетуге болады: 
1)  акционерлерге есепті жылдың бөлінбеген таза табысынан есептелінген 
дивиденд сомасына: 

                                                                                                 ДТ                  КТ  
5510 «Есепті жылдың бөлінбеген 
          табысы (жабылмаған зияны)ң                                                              251 750     

                         3030 «Дивидендтер және қатысушылардың  
                         табыстары бойынша қысқа мерзімді  
                         кредиторлық борыштарң                                                                   251 750   
                  

2)  есептелінген дивиденд сомасы төленген кезде: 
                                                                                                ДТ                    КТ  

3030 «Дивидендтер және қатысушылардың табыстары  
бойынша қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң                          251 750 
                              1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша  
                               қаражаттарың                                                                               251 750  

 
 Ұзақ мерзімді міндеттемелердің ағымдағы бөлігі. Егер ұзақ мерзімді 
міндеттемелердің белгілі бір бөлігі ағымдағы жыл ішінде жабылуға жататын 
болса және ағымдағы активтердің - айналым құралдарының есебінен төленсе, 
онда ұзақ мерзімді қарыздың бұл бөлігі ағымдағы борыш ретінде анықталады. 
 Мысалы, сомасы 1 000 000 теңге болатын қарыз 200 000 теңгеден бөлініп, 
5 жылдың ішінде төленуге (қайтарылуға) тиісті. Ағымдағы жылы төленетін  
200 000 теңге ағымдағы борыш, ал қалған 800 000 теңге - ұзақ мерзімді борыш 
ретінде анықталады. 
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 Еңбек ақы төлеу бойынша борыш. Кәсіпорынның қысқа мерзімді 
міндеттемелерінің кейбір бөлігі еңбек ақы есептеумен байланысты. Бұл 
міндеттеменің бухгалтерлік есебі төменде тереңірек қарастырылады. 
 Алдағы кезеңдердің есебіне жататын табыстар деп - тапсырыс 
берушілер мен сатып алушылардан алған аванстардың есебінен жүзеге 
асырылуға тиісті кәсіпорынның тауарларды жөнелту, жұмыстарды орындау, 
қызмет көрсету бойынша міндеттемелерін айтады. Мысалы, көптеген мерзімдік 
басылымдарды (журналдарды) басып шығарушылар ол басылымдар үшін 
төлемдерді алдын-ала қабылдайды. Сөйтіп баспалардың оқырмандарға басылым 
(журнал) жеткізілгенде күшін жоятын міндеттемелері пайда болады. Белгілі бір 
есепті кезеңде алынған ол сомалар кейінгі есепті кезеңдерге жататын 
кәсіпорынның (баспаның) табыстары болып табылады. Мысалы, ай сайын 
шығып тұратын басылым «Бухгалтер бюллетенің журналының баспасы 2012 
жылдың қараша айында 2013 жылға жазылу бойынша төлемді қабылдады. 
Журналдың бір номерінің бағасы 3 500 теңге болды делік, онда 1 жылға төлем 
сомасы 42 000 теңгені құрайды. Бұл операцияны тіркеу үшін бухгалтерлік 
есепте төмендегі жазулар орындалады:  
а) қабылданған төлемнің сомасына:  

                                                                                             ДТ                    КТ  
1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                42 000    
                  3520 «Алдағы кезеңнің есебіне жататын табыстарң                                      42 000 
 
ә) ай сайын төлемнің сомасы есепті кезеңдегі баспаның негізгі қызметі бойынша 
табысына апарылған кезде: 

                                                                                                ДТ                   КТ  
3520 «Алдағы кезеңнің есебіне жататын табыстарң                              3 500 
                         6010 «Өнімді сатып-өткізуден және қызмет  
                         көрсетуден түскен табысң                                                                               3 500 
 
Қосылған құнға салынған салық және акциздік салық бойынша  борыштар. 
Қазақстан Республикасының аумағындағы шаруашылық жүргізуші субъектілер 
өндіріс барысында және тауарлар (қызмет, жұмыс) айналымдарында қосылған 
құн өсімінің белгілі бір бөлігін, сондай-ақ акциздік тауарлар бойынша 
бюджетке аударым жасауға міндетті. Төленуге тиісті сомалар олар бюджетке 
аударылғанға дейін кәсіпорынның қысқа мерзімді борышы болып табылады. 
Олардың есебі төменде тереңірек қарастырылды.    
 Бағаланушы міндеттемелер – белгілі бір мерзімге дейін дәл сомасын 
анықтауға болмайтын міндеттемелер. Ондай міндеттемелерге табыс салығы 
бойынша кәсіпорынның бюджеттің алдындағы борышы, кепілдік міндеттемелер 
бойынша төлемдер, жұмыскерлерге еңбек демалысы кезінде жасалынатын 
төлемдер бойынша борыштар жатады. Бұл міндеттемелердің бухгалтерлік есебі 
төменде қарастырылды.  
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 Шартты міндеттемелер - болмаған (әлі жоқ) міндеттемелер. Солай бола 
тұса да олар кәсіпорынның болашақ міндеттемелері болып табылады, себебі 
өткен келісімдерден туындайтын болашақ оқиғаларға байланысты болады. 
Шартты міндеттемелер есебі бухгалтерлік есептің 37 «Резервтер, шартты 
міндеттемелер және шартты активтерң халықаралық стандартымен реттеледі. 
Мысалы, көпірдің құрылысын жүргізген құрылыс компаниясына сапасыз 
материалдарды пайдаланғандығына байланысты қылмысты іс қозғалуы мүмкін. 
Көпірдің құрылысы жасалынған келісім болып табылады. Келешек оқиға-
нәтижесі белгісіз шағым болуы мүмкін. Міндеттеме бухгалтерлік есепте 
көрсетілген кезде екі шарт анықталады: оқиға ықтимал болуға және негізді 
түрде есептелінуге тиісті. Табыс салығын төлеу, еңбек демалысы кезінде 
жұмыскерлерге төлем жасау бойынша борыштар, кепілдік сомалары бойынша 
міндеттемелер осы шарттарға сәйкес келеді. Сондай-ақ, шартты міндеттемелер 
кәсіпорын несие алушы басқа кәсіпорынға қатысты кепілдік беруші ретінде 
таныла отырып, мемлекеттік органдар шығарған қандайда бір нормативтік 
актілерді бұзған кезде туындайды. 
 Жоғарыда аталған ұзақ мерзімді және ағымдағы міндеттемелердің түрлері 
бойынша кәсіпорынның әртүрлі заңды және жеке тұлғалармен есеп айырысу 
операциялары жүзеге асырылады. Мысалы, жабдықтаушы және мердігер 
кәсіпорындармен төленуге тиісті шоттар және вексельдер бойынша есеп 
айырысу; акция иелерімен төленуге тиісті дивидендтер бойынша есеп айырысу; 
салықтардың түрлері бойынша бюджетпен есеп айырысу; несиелердің түрлері 
бойынша банктермен, банктен тыс мекемелермен, жеке тұлғалармен есеп 
айырысу және т.б. 
 Төменде кәсіпорынның кейбір міндеттемелері бойынша есеп айырысу 
операцияларының есебі қарастырылды.         
 
Қысқа мерзімді міндеттемелер есебі 

Жұмыскерлермен еңбек ақы бойынша есеп айырысу операцияларының 
есебі 

      Жұмыскерлер құрамы және жұмыс уақытының есебі 
Қазақстан Республикасының әрбір азаматы еңбек етуге құқылы. Демек, 

республикамызда әрбір адамның өз ықыласына, қабілеттілігіне және арнайы 
дайындығына сәйкес жеке өндіруші ретінде немесе еңбек шарты бойынша еркін 
еңбек ету мүмкіндігі қарастырылған. Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасындағы еңбек туралың заңына сәйкес еңбек деп - адамдардың өмірі 
үшін қажетті материалдық, рухани және басқа да құндылықтар жасауға 
бағытталған адам қызметін атайды. Республиканың азаматы қауіпсіздік және 
гигиена талаптарына сай келетін еңбек жағдайына, сонымен қатар 
жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғану құқығына ие. 
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Нарықтық шаруашылық жүргізуге көшу жағдайында Қазақстандағы 
экономикалық және әлеуметтік өзгерістерге сәйкес еңбек ақы, әлеуметтік 
қолдау және жұмыстарды қорғау салалары елеулі өзгерістерге ұшырады. Бұл 
саясатты жүзеге асыру бойынша мемлекеттің көптеген міндеттері 
кәсіпорындардың құзырына берілді. Олар өз бетінше еңбек ақы мен еңбек 
нәтижесін материалдық ынталандырудың түрлері мен жүйесін, олардың 
көлемін анықтау мүмкіндігіне ие болды.  

«Еңбек ақың түсінігі жаңа мағынамен толықтырылды және ол ақшалай 
және натуралды түрде есептелген еңбек ақының барлық түрлерін, 
қызметкерлерге заң бойынша жұмыс істемеген уақытына есептелген ақша 
сомаларын (кезекті демалыс, мейрам күндері т.б.) қоса қамтиды. Еңбек ақы деп 
еңбектің күрделілігіне, мөлшеріне және сапасына байланысты берілетін сый 
ақыны (табысты) атайды. 

Әрбір қызметкердің еңбек табысы кәсіпорын жұмысының соңғы нәтижесін 
ескере отырып, оның жеке салымына байланысты анықталады, ол салықтармен 
реттеледі және көлемі шектелмейді. Барлық ұйымдық-құқықтық нысандағы 
кәсіпорын қызметкерлерінің еңбек ақысының ең аз мөлшері жыл сайын 
Қазақстан Республикасының бюджет туралы Заңымен белгіленеді. Еңбек 
қатынастарын, оның ішінде қызметкерлердің еңбек ақысы саласындағы 
қатынастарды реттеудің белгіленген заңды нысаны кәсіпорынның ұжымдық 
келісім-шарты болып табылады. Онда кәсіпорын құзырына кіретін еңбек ақы 
шарттары көрсетіледі. Әлеуметтік кепілдік саласындағы жаңа бағыттар 
табыстарды индексациялау және инфляция бойынша тұрғындардың 
шығындарын компенсациялау болып табылады. Тұрғындарды қолдау және 
әлеуметтік қорғауда әлеуметтік салықтың маңызы зор. Оның құрылу және 
пайдаланылу тәртіптері заңға сәйкес белгіленеді. 

Еңбек және еңбек ақы есебі кәсіпорынның есеп жүйесінде маңызды орынға 
ие болады. Оның негізі міндеттері: 
1. белгіленген мерзімде кәсіпорын қызметкерлерімен еңбек ақы бойынша есеп 
айырысу (еңбек ақы және басқа да төлемдерді есептеу, олардан тиісті 
салықтарды ұстау және нақты ақшаны қолға беру); 
2. есептелген еңбек ақы және аударымдар сомасын өнімнің (жұмыстың, 
қызметтің) өзіндік құнына уақытылы және дұрыс енгізу; 
3. жедел басқару және қажетті салық және статистикалық қорытынды есепті 
дайындау мақсатында еңбек пен еңбек ақы көрсеткіштерін жинау және 
топтастыру. 

Жоғарыда көрсетілген міндеттерді орындау мақсатында еңбек және еңбек 
ақының бухгалтерлік есебі төмендегілерді қамтамасыз етуі қажет: 

- шаруашылықтың әртүрлі салаларында нақты шығындарды құжаттарда 
уақытылы және дәл рәсімдеу; 

- орындалған жұмыс немесе шығарылған өнім көлемін және пайдаланылған 
жұмыс уақытын дәл көрсету; 
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- еңбек ақыны дәл есептеуді қамтамасыз ететін  белгіленген нормалар мен 
бағамдардың дұрыс қолданылуын бақылау; 

- еңбек ақыны дәл есептеу және оның уақытында төленуін қамтамасыз ету 
мақсатында шаруашылықтың әрбір жұмысшысының еңбегінің мөлшерін 
бағалау; 

- белгіленген еңбек ақы қорын пайдалануды және категориялары бойынша 
шаруашылық жұмысшыларының санын бақылау; 

- есеп объектілері бойынша шығындарды дұрыс есептеуді қамтамасыз 
ететін бухгалтерлік шоттар бойынша еңбек ақыны тарату тәртібін сақтау; 

- ұйымдастырудың және еңбек ақының алдыңғы қатарлы үлгілерін кеңінен 
пайдалану. 

Жұмысқа жаңадан қабылданғандарды «Жұмысқа қабылдау туралы 
бұйрықпенң (№Е-1 нысан) рәсімдейді. Кадрлар бөлімі жұмысқа қабылдау 
туралы бұйрықтың негізінде Жеке карточканы (№Е-2 нысан) толтырады.  

Кезекті демалыс уақытын құжаттау үшін «Демалыс беру туралы бұйрықң 
(№Е-6 нысан) қолданылады. Оны екі дана етіп толтырып, біреуі бухгалтерияда, 
ал екіншісі кадрлар бөлімінде болады. Қызметкерлерді жұмыстан шығарғанда 
екі дана етіп «Еңбек шартының тоқтатылуы туралы бұйрықң (№Е-8 нысан) 
толтырылады. Оның біреуі бухгалтерияда, ал екіншісі кадрлар бөлімінде 
болады. 

Жұмысшылар мен қызметкерлердің жұмыс уақытының белгіленген 
кестесін сақтап жүруін бақылау, жұмыс істелген уақыт туралы деректер алу, 
еңбек төлемі бойынша есеп айырысу, сондай-ақ еңбек жөнінде статистикалық 
есеп беру үшін «Жұмыс уақыты есебінің табелің (№Е-13 нысан) жұмыс істеп 
жүргендердің барлық категорияларының жұмыс уақытын пайдалану есебі 
жүргізіледі. Төменде құжаттың нысаны келтірілді.  

Мұны өкілеттілік алған адам бір дана етіп жасайды, тиісінше құжатталған 
соң бухгалтерияға беріледі. Жұмысқа келмеу себептері туралы немесе жұмыс 
күнінің толық істелмегені туралы, мерзімнен тыс істелінген жұмыс туралы және 
басқа қалыпты жұмыс жағдайынан ауытқушылықтар жөнінде дұрыс 
толтырылған құжаттар (жұмысқа жарамсыздық қағазы, мемлекеттік не 
қоғамдық міндеттерді орындағандығы туралы анықтамалар т.б.) негізінде ғана 
табельге белгілер қойылуға тиіс. Жұмыс уақытын пайдалану есебі табельдерде 
қызметкерлердің жұмысқа келген-келмегендігін жаппай тіркеу әдісімен немесе 
тек қана ауытқушылықтарды (келмегендерді, кешіккендерді т.б.) тіркеу әдісімен 
жүзеге асырылады. 

Жұмысқа қабылдау мерзіміне байланысты жұмысшылар тұрақты, 
уақытша және маусымдық болып бөлінеді. 

Тұрақты жұмысшыларға жұмыс істеу мерзімінің аяқталу уақыты 
көрсетілмеген жұмысшылар, уақытша жұмысшыларға белгілі бір мерзімге 
қабылдаған жұмысшылар, маусымдық жұмысшыларға маусымдық 
жұмыстарды орындау үшін қабылданған жұмысшылар жатады. 
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Еңбек ақының түрлері, нысандары және еңбек ақы жүйесі 
Жұмыстың күрделілігіне, мөлшеріне және сапасына сәйкес  жұмысшылар 

арасында бөлінетін ақшалай және натуралды түрдегі қаражаттың жалпы 
сомасы еңбек ақы қоры деп аталады. 

Еңбек ақы қорына қабылданған еңбек ақы жүйесі мен нысанына, 
қаржыландыру көзіне тәуелсіз, кәсіпорында есептелген барлық еңбек ақы, 
ынталандыру және жәрдем ақы сомалары, сонымен қатар натуралды еңбек ақы 
түрінде берілетін өнімнің құны кіреді. 

Еңбек ақының жалпы сомасына төмендегілер кіреді: 
- еңбек ақы сомасы; 
- ынталандыру сипатындағы төлемдер; 
- еңбек тәртібіне және еңбек жағдайларына байланысты төленетін орнын 
  толтыру сипатындағы төлемдер; 
- еңбек туралы заңға және ұжымдық келісім-шарттарға сәйкес кідіріс 
  уақытына есептелген еңбек ақы сомасы; 
Еңбек ақы еңбек еткен уақытқа  (орындалған жұмысқа) пропорционалды 

түрде тарифтік төлем, еңбек ақы мөлшері, кесімді баға және аккордты нарядтар 
бойынша есептеледі. 

Ынталандыру төлемдеріне сый ақылар (кәсіпорында қабылданған 
ережелер бойынша өндірістік нәтижелер үшін), тарифтік төлемдерге және 
кәсіби шеберлігі, еңбекте жоғары жетістіктері үшін еңбек ақы мөлшеріне 
қосылған үстемелер т.с.с., сонымен қатар көп жылғы сіңірген еңбегі, еңбек 
стажы, жыл бойғы істелінген жұмыстың нәтижесі үшін сый ақылар және сол 
сияқты басқа да төлемдер мен сыйлықтар жатады. 

Орнын толтыру /компенсациялау/ сипатындағы төлемдерге аудандық 
еңбек ақыны реттеуге сүйене отырып жасалған қосымшалар (аудандық 
коэффициенттер), еңбек жағдайларына байланысты қосымша еңбек ақылар 
(ауыр немесе зиянды еңбек жағдайларында, түнгі уақытта жұмыс істегені үшін, 
үнемі қозғалысты сипаттағы жұмысы үшін, демалыс және мейрам күндері, 
мерзімнен тыс істеген жұмыстары үшін) белгілі бір жағдайда (мысалы, 
вахталық әдіс) орындалған жұмыстарға қосымшалар және т.б. жатады. 

Жұмыс істелмеген уақыт төлеміне жыл сайынғы және қосымша демалыс 
төлемі, мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді орындауға қатыстырылған 
жұмысшылардың жұмыс уақытының төлемі, жұмысшылардың кінәсінсіз болған 
кідірістердің, емізуші аналардың жұмыстарындағы үзілістердің, 
жасөспірімдердің жеңілдік уақыттарының төлемдері, қызметкерлер штатын 
және санын қысқартумен, кәсіпорынды қайта құрумен немесе жабылуымен 
байланысты жұмыстан шыққан жұмысшылардың үзілістеріне төленетін 
төлемдер және т.б. жатады. 

 Жұмыстың тоқтап тұрып қалған уақытының есебі «Тоқтап тұрған уақыт 
есебінің қағазың (№Е-16 нысан) негізінде жүзеге асырылады, онда тоқтап 
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тұрған уақытты, себептерін және кінәлі адамдарды, төлем проценті мен 
жұмысшы туралы мәліметтерді (аты-жөнін, тегін, разрядын, табельдік нөмірін) 
көрсетеді. Қағазға мастер мен цех бастығы қол қояды. 

 Жұмыстың тоқтап тұрып қалған уақытына ақы төлеудің тәртібі мен 
талаптары жеке еңбек немесе ұжымдық шарттармен белгіленеді. Қызметкердің 
кінәсінен тоқтап тұрып қалған уақытқа ақы төленбеуге тиіс. 

Қазіргі кезде бухгалтерлік есепті реформалауға байланысты, кәсіпорынның 
еңбек ақы қорына қосылатын шығындарды (ақшалай және заттай түрде) және 
өндіріс шығындарына апарылатын еңбек ақы шығындарын ажыратудың 
маңызы зор. Олардың біріншісіне негізгі және көмекші өндіріс шығындарына, 
қызмет көрсетіуші өндірістер мен шаруашылықтарға жататындығына немесе 
жалпы табыс көзінен төленетіндігіне қарамастан еңбек ақының барлық сомасы 
кіреді. Ал екіншісіне тек өнімнің, жұмыс пен қызметтің өзіндік құнына 
қосылатын еңбек ақы шығындары жатады. 

Бухгалтерлік есеп мақсаттары үшін (негізінен жанама шығындарды 
бөлгенде негіз ретінде пайдалану үшін) өнімнің (жұмыстың, қызметтің) өзіндік 
құнына қосылатын еңбек ақыны негізгі және қосымша еңбек ақы деп бөледі. 

Негізгі еңбек ақы деп нақты жұмыс істеген уақыты, мерзімі және кесімді 
төлем кезінде орындалған жұмыстың саны мен сапасы үшін төлемдерді, 
қосымшаларды, сый ақылар және сый ақылы  үстемелерді және т. б. атайды. 

Қосымша еңбек ақыға жұмысшылар мен қызметкерлердің еңбек туралы 
заңда және ұжымдық келісім шартта ескерілген жұмыс істелмеген уақыт үшін 
алатын төлемақылары, еңбек демалысы уақытының, мемлекеттік және 
қоғамдық міндеттерді орындауға кеткен уақытының, емізуші аналардың 
жұмыстағы үзілістерінің, жасөспірімдердің уақыт жеңілдіктерінің төлемдері 
жатады. Еңбек ақы қорына, сонымен бірге, кәсіпорынның тізімдік құрамына 
кірмеген, бірақ кәсіпорынның негізгі қызмет бойынша жұмыстарын орындауға 
келісілген мерзімге шақырылған жұмысшыларға төленетін төлемдер кіреді. 

Сонымен қатар, еңбек ақы қорына кірмейтін, бірақ кәсіпорын 
жұмысшыларының табыстарын жоғарылататын әр түрлі үстемелер мен 
төлемдер бар. Мұндай үстемелер мен төлемдерге материалдық көмек сомасы, 
еңбек және әлеуметтік жеңілдіктер, бағаның жоғарылауына байланысты 
төлемдер және т.б. жатады. 

Кәсіпорында еңбек ақыны ұйымдастыру өзара байланысты және өзара 
тәуелді элементтермен анықталады. Олар: тарифтік жүйе, еңбекті нормалау 
және еңбек ақы түрлері. 

Тарифтік жүйе еңбекті сапалы бағалауға, нормалау-жұмсалған еңбек 
күшінің мөлшерін ескеруге, ал еңбек ақы түрлері еңбек ақыны есептеу тәртібін 
анықтауға мүмкіндік береді. 

Тарифтік жүйе қызметкерлердің еңбек ақысын ұйымдастырудың негізі 
болып табылады және ол еңбек жағдайына, қызметкердің біліктілігіне, еңбек 
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ақы түріне және белгілі бір саланың нарықтық экономикадағы маңызына 
байланысты құрылады. 

Тарифтік жүйе төмендегілерден тұрады: 
- сағаттық, күндік немесе айлық еңбек ақы мөлшерін анықтайтын тарифтік 

төлем; 
- әртірлі разрядты жұмыстар мен жұмысшылардың  біліктілігінің 

арасындағы еңбек ақының ара қатынасын көрсететін тарифтік кесте; 
- тарифтік кестеге байланысты жұмыс пен қызметкердің разрядын 

анықтауға мүмкіндік беретін тарифтік-біліктілік анықтама. 
Қазіргі кезде 21 разрядты тарифтік кесте қолданылады. 1-ші разрядты 

төлем ең төменгі жалақы мөлшеріне тең. Разряд пен белгіленген тарифтік 
коэффициент арқылы жалақының сомасы анықталады. 

Қарапайым жұмыстарды орындау 1-ші разрядты тарифтік төлеммен 
төленеді. Басқа разрядты қызметкерлердің тарифтік төлемі жұмыстың сапасына, 
яғни тағайындалған тарифтік разряд пен бекітілген тарифтік коэффициентке 
байланысты жоғары болады. 

Еңбекті нормалау бұйымның бір бірлігін дайындауға кеткен еңбек 
шығындарының шамасын белгілеуді немесе белгілі бір ұйымдастыру-
техникалық жағдайда берілген жұмыс көлемін орындауды қарастыратын 
кәсіпорындағы еңбек ақыны ұйымдастырудың маңызды элементі болып 
табылады. Еңбекті нормалау еңбекті ғылыми ұйымдастырудың маңызды 
құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. Ол өндірім нормасы және уақыт 
нормасы сияқты көрсеткіштерден тұрады. 

Өнім өндіру нормасы уақыттың белгілі бір бірлігінде (сағат, смена, ай) 
еңбектің қарапайым жағдайында дайындалуға және алынуға тиісті өнімнің 
натуралды бірліктерінің (дана, м, т)  мөлшерін анықтайды. 

Уақыт нормасы белгілі бір ұйымдастыру-техникалық жағдайда жұмысты 
орындауға қажетті уақытты (мин., сағат) қамтиды. 

Тәжірибе жүзінде бұл нормалар еңбек нормасының немесе берілген 
өнімділіктің әр түрлі нысандары болып табылады. Өндірім нормасы уақыт 
нормасына кері шама болып табылады, ол көбінесе көпшілік және ірі сериялы 
өндірістерде қолданылады, ал жеке немесе аз сериялы өндірістерде смена 
ішінде жұмысшыға әр түрлі жұмыстарды және технологиялық операцияларды 
орындауға тура келгенде уақыт нормаланады. 

Қазіргі уақытта кәсіпорындар қызметкерлердің еңбек ақысының түрі мен 
жүйесін өз бетінше анықтайды. 

Еңбек ақының мерзімдік және кесімді түрі бар. 
Мерзімдік еңбек ақы қарапайым мерзімді және мерзімдік-сыйлықтық 

еңбек ақы жүйесіне бөлінеді. 
Кесімді еңбек ақы тікелей кесімді, кесімді-сыйлықтық, аккордты, кесімді-

прогрессивтік жанама кесімді еңбек ақы жүйелеріне бөлінеді. 
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Мерзімдік еңбек ақы жүйесінде қызметкерге лауазымына байланысты 
еңбек ақы мөлшері белгіленеді. Ол, егер қызметкер ай ішіндегі барлық жұмыс 
күндерін істесе толық төленеді, ал егер  істемесе нақты жұмыс істеген күндеріне 
ғана төленеді. 

Мерзімдік-сыйлықтық еңбек ақы жүйесінде тек нақты жұмыс істеген 
уақытқа ғана емес, сонымен бірге қосымша сый ақы төленеді. Ол нақты жұмыс 
істеген уақытқа есептелген еңбек ақыға процент түрінде белгіленеді. 

Кесімді еңбек ақы өнімді өндіріп шығару жұмысшылардың жұмыс 
ынтасына байланысты, өндіру нормасы жасалған өндірістерде қолданылады 
және жұмысшылардың нақты өндірімі, жасалған өнім бірлігінің санына және 
сапасына байланысты анықталады. 

Тікелей кесімді еңбек ақы жүйесінде жалақы тек қана орындалған жұмыс 
(дайындалған өнім) үшін төленеді. 

Кесімді сыйлықтық жүйеде кесімді жалақы сомасына қоса, 
жұмысшыларға сыйақының көрсеткіштерін орындағаны үшін қосымша ақы 
есептеледі: жұмыс сапасы, жылдамдығы, клиенттер тарапынан негізді 
шағымдардың жоқтығы және т.б. 

Аккордты жүйеде орындаудың ең ақырғы мерзімі көрсетілген әртүрлі 
жұмыстардың кешені бағаланады. 

Жанама кесімді жүйеде жұмысшының жалақысы, оның өз өндірімдеріне 
емес, ол қызмет көрсететін жұмысшылар еңбегінің нәтижесіне байланысты 
болады. Бұл жүйе бойынша көмекші өндіріс жұмысшыларының (негізгі 
өндіріске қызмет көрсететін жөндеуші жұмысшылар, жабдықтарды 
жөндеушілер) еңбек ақысы төленеді. Жанама кесімді жүйеде жұмысшының 
жалақысы жанама бағалаудың және қызмет көрсетуші жұмысшылар 
дайындаған бұйымдардың санының негізінде есептеледі. 

Уақытша еңбекке жарамсыздығына байланысты жәрдем ақы жұмыс 
істейтін азаматтарға орташа жалақыдан есептелініп төленеді. Бірақ уақытша 
жарамсыздығы бойынша жәрдем ақының айлық мөлшері жылына сәйкес 
Қазақстан Республикасының «Республикалық бюджет туралың Заңында 
бекітілетін айлық есепті көрсеткіштің 10 еселенген мөлшерінен асып кетпеуге 
тиісті. 

Жәрдем ақының жалпы сомасы орташа күндік жалақы мөлшерін белгілі 
бір айда жұмыстан қалған күндерінің санына көбейту арқылы анықталады. 

Мысалы, жұмысшы 2012 жылдың 6 қарашасынан бастап ауырды делік. 
Жұмысшының орташа күндік жалақы мөлшерін есептеу үшін есепті кезең 
болып ауырған күнінің алдында өткен 12 күнтізбелік ай (1-нен 1-не дейін) 
саналады. 
 Біздің мысалымызда, жұмысшының есепті кезеңі толық істелген (12 
күнтізбелік ай). Нақты еңбек ақы мен нақты жұмыс күндерінің санын 
таңдаймыз, яғни 2011 жылдың 1 қарашасынан 2012 жылдың 1 қарашасына 
дейін. 
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 Есепті кезеңдегі нақты еңбек ақы сомасын 1 643 833 нақты жұмыс істеген 
күндердің санына 255 бөлу арқылы біз орташа күндік жалақыны 6 446 
анықтаймыз. Жұмысшы сырқатына байланысты 12 жұмыс күнін қалдырған. 
Жәрдем ақының жалпы сомасы: 6 446 теңге х 12 күн = 77 352 теңге.  
 

 
№ 

 
Кезең 

 
Есептелген еңбек ақы, 

(теңге) 

Іс-жүзінде 
жұмыс істеген 

жұмыс 
күндерінің саны 

1.  Қараша, 2011 136 986 22 
2.  Желтоқсан, 2011 136 986 21 
3.  Қаңтар, 2012 136 986 21 
4.  Ақпан, 2012 136 986 21 
5.  Наурыз, 2012 136 986 21 
6.  Сәуір, 2012 136 986 20 
7.  Мамыр, 2012 136 986 21 
8.  Маусым, 2012 136 986 22 
9.  Шілде, 2012 137 082 21 
10.  Тамыз, 2012 136 891 22 
11.  Қыркүйек, 2012 137 109 21 
12.  Қазан, 2012 136 863 22 

 Барлығы 1 643 833 255 
 
Бұл жерде еңбекке жарамсыздығы бойынша жәрдем ақының мөлшері 15 
еселенген есепті көрсеткіштен (15*1618=24 270 теңге) асатын болғандықтан, 
жұмысшыға 77 352 теңге емес, тек 24 270 теңге ғана төленеді.  
 Демалыс уақыты үшін төленетін төлем. Жыл сайынғы кезекті еңбек 
демалысы «Демалыс беру туралың бұйрық арқылы рәсімделеді. Ол екі дана етіп 
толтырылып, біреуі кадрлар бөлімінде  қалады, екіншісі бухгалтерияға беріледі. 
Бұйрыққа құрылымдық бөлімше бастығы қол қояды. Осы бұйрықтың негізінде 
бухгалтерия демалыс уақытына тиесілі жалақыны есептейді. Жұмысшының 
орташа күндік жалақысын есептеу үшін есепті кезең болып демалыс алдында 
өткен күнтізбелік 12 ай (1-нен 1-не дейінгі күндер) саналады.  
 Біздің мысалымызда, жұмысшы барлық жұмыс күндерін толық істеген. 
Орташа жалақыны есептеу үшін есепті кезеңде есептелінген жалақы сомасы 12-
ге және өндірістік күнтізбе бойынша жұмыс уақытының жылдық балансына 
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сәйкес айлық орташа жұмыс күндерінің санына бөлінеді. Есептелінген орташа 
күндік жалақыны демалыс күндерінің санына көбейтеді. 
 

№ Кезең 2000/2001 Есептелінген еңбек ақы, (теңге) 
1 Қазан, 2011 173 004 
2 Қараша, 2011 173 004 
3 Желтоқсан, 2011 173 004 
4 Қаңтар, 2012 173 004 
5 Ақпан, 2012 173 004 
6 Наурыз, 2012 173 004 
7 Сәуір, 2012 173 004 
8 Мамыр, 2012 173 004 
9 Маусым, 2012 173 004 
10 Шілде, 2012 173 099 
11 Тамыз, 2012 172 909 
12 Қыркүйек, 2012 173 217 
 Барлығы 2 076 261 

 
2 076 261 : 12 : 21,25 х 21  =  170 986 теңге. 

 
Еңбек ақыдан ұсталымдар шегерімдер 

 Кәсіпорын жұмыскерлеріне есептелінген еңбек ақыдан, еңбек шарты 
бойынша және қосымша жұмыс істейтіндердің еңбек ақысынан әр түрлі 
ұсталымдар жасалады. Оларды екі топқа бөлуге болады: 

- міндетті ұсталымдар; 
- кәсіпорын ұйғарымына байланысты ұсталымдар. 

Міндетті ұсталымдарға зейнетақы жарналары, табыс салығы, заңды және 
жеке тұлғаның есебіне жасалған нотариалдық кеңсенің жазбалары және атқару 
қағаздары бойынша ұсталымдар жатады. 

Кәсіпорын ұйғарымына байланысты ұсталымдарға: кәсіпорынның шеккен 
материалдық зиянының орнын толтыру  үшін еңбек ұжымының мүшелерінен 
және жұмыскерлерден ұсталатын сомалар, есеп беруге тиісті соманың 
уақытысында қайтарылмаған бөлігі жатады. 

Қазақстан Республикасында 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне 
енген Зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесіне сәйкес әрбір жұмыскердің 
зейнетақылық бет есебіне міндетті зейнетақы жарналарын аудару 
қарастырылған. 1999 жылдың 1 сәуірінен бастап аталған жарналар жұмыскердің 
есептелген еңбек ақысынан ұсталынады. Міндетті зейнетақы жарналары 
Жинақтаушы зейнетақы қорларына зейнетақы жарналарын есептеуге арналған 
табыстан 10% көлемінде төленеді.  
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Жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары 
кәсіпорында еңбек ақының нақты төленуімен бір мезгілде ұсталынып, 
аударылады. 

Табыс салығы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралың Қазақстан Республикасының Кодексінде белгіленген 
тәртіппен және мөлшермен ұсталынады. Жоғарыда аталған заң актісіне сәйкес 
жеке тұлғалардың салық салынатын табысынан ұсталатын салықтың мөлшері 
мен ставкасын қарастырайық. 

Жеке тұлға салық жылы ішінде әрбір айдағы өзінің табысынан бір айлық 
есептік көрсеткіш мөлшеріндегі соманы шегеріп отыруға құқылы.  

Сондай-ақ, жеке тұлғаның салық жылы ішінде әрбір айдағы табысынан 
өзінің қарауындағы отырған жанұяның әрбір мүшесі үшін бір айлық есептік 
көрсеткіш мөлшеріндегі соманы шегеріп отыруға құқығы бар. 

Шегерім жанұядағы салық төлеушінің біреуінің ғана табысына  қатысты. 
Жеке тұлғаның зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамада 

белгіленген мөлшерде жинақтаушы зейнетақы қорына төленетін міндетті 
зейнетақы сомасын шегеруге құқығы бар. 

Төлем көзінен ұсталынатын табыс салығы салық жылы ішінде 
бірқалыпты (ай сайын) есептеледі. Біздің республикамызда табыс салығын 
есептеудің мұндай тәртібі, желтоқсан айында ұсталынатын табыс салығының 
мөлшері жыл басында ай сайын ұсталынатын салық мөлшерінен артық болуына 
байланысты қабылданды. Төлем көзінен ұсталатын табыс салығын есептеудің 
бұл тәртібі жылдық есепті көрсеткіштерді және жеке тұлғалардан табыс 
салығын бірқалыпты ұстап отыру үшін қолданылатын қайта есептеу 
коэффициенттерін пайдалануды көздейді. 

Жылдық есепті көрсеткіш айлық есепті көрсеткіштерден тұрады. 
Егер жұмыскер салық жылы бітпей жұмыстан шығатын болса, онда нақты 

алынған табыс есебінен табыс салығын қайта есептеу керек. Қажет болған 
жағдайда табыс сомасынан аванс түрінде ұсталған табыс салығы сомасын 
қайтару керек. 

Мердігерлік келісім бойынша жұмыстан, сонымен қатар бір жолғы төлем 
ретінде табыс алатын жеке тұлғалардың табыс салығы қайта есептеу 
коэффициенті пайдаланылмай-ақ есептеледі.  

Жеке тұлғалардан ұсталынған табыс салығы сомасын шаруашылық 
жүргізуші субъект банктен жеке тұлғалардың табысын төлеу үшін қаражат 
алғанда бірден бюджетке аударуға тиісті (қаражат алынған кезде табыс салығын 
төлеу үшін төлем тапсырмасы тапсырылады). 

Басқа жағдайларда (табыс натуралды өнім түрінде төленгенде немесе 
кәсіпорын түсімнен төлем жасағанда) заң бойынша бюджетке төлемдер жеке 
тұлғалардың табысы төленген ай аяқталғаннан кейінгі 5 банктік күн ішінде 
аударылуы тиіс. 

288 
 



Ұсталынған табыс салығы бюджетке аударылуға тиісті. Егер кәсіпорын 
табыс салығын бюджетке аудару мерзімін бұзатын болса, онда ол төлем 
сомасынан әрбір өткізіп алынған мерзім үшін 1,5 еселенген қайта 
қаржыландыру ставкасының проценті мөлшерімен белгіленген өсім төлейді. 

Азаматтардың табысынан алынатын табыс салығын кәсіпорын қаржысы 
есебінен төлеуге болмайды. 

Жұмыскерлерден ұсталынбаған немесе толық ұсталынбаған салық 
сомасын кәсіпорын ай сайын толық ұсталып біткенше ұстап қалып отырады, 
бірақ жұмыскердің табысынан ұсталатын сомалар айлық табыстың 50% 
жоғарылап кетпеуге тиісті. 

Сонымен қатар, еңбек ақыдан сот шешімдеріне, нотариалдық кеңсенің 
атқару жазбаларына, әкімшілік мекемелер қабылдаған қаулыларға сәйкес 
ұсталымдар міндетті түрде өндіріліп алынады. 

Кәсіпорынның ұйғарымы бойынша қызметкердің кәсіпорыннан алған 
авансы, қате төленген сомалар, қызметкердің кінәсінен кәсіпорынға келтірілген 
мүліктік зиян орны, т.с.с. белгіленген тәртіппен әкімшіліктің шешімі бойынша 
ұсталынады. 

Қызметкерлермен еңбек ақы бойынша есеп айырысу есебінің 
аналитикалық және синтетикалық есебі 

«Есеп айырысу-төлем ведомосың (№73 нысан) әрбір жұмысшымен еңбек 
ақы бойынша есеп айырысулар көрсетілетін жиынтық құжат болып табылады. 
«Есеп айырысу-төлем ведомосынң әкімшілік-басқару қызметкерлеріне бөлек 
және өндірістік жұмысшыларға бөлек жасайды. Ведомосқа бөлімшенің барлық 
жұмысшыларын тізіп жазады. Ведомоста әрбір жұмысшының аты жөні, әкесінің 
аты, жалақы мөлшері және айдың басына есеп айырысу бойынша қалдық 
сомасы жазылады. Бұл мәліметтер өткен айдың «Есеп айырысу-төлем 
ведомосынанң алынады. Табелдердің негізінде ай ішінде жұмыс істелінген 
уақыттың мөлшері көрсетіледі. Ведомостың «Есептелдің деген бөліміне түрлері 
бойынша есептелген негізгі және қосымша еңбек ақы сомасы жазылады. 

«Ұсталынды және төлендің деген бөлімінде өткен айда кассадан берілген 
еңбек ақы сомасы немесе осы айдың еңбек ақысының есебінен алынған аванс 
сомасы көрсетіледі. Бұл жазбаларға кассирдің есебі және төлем ведомостары 
негіз болады. Осыдан кейін ұсталымдар сомасы көрсетіледі. 

«Есеп айырысу-төлем ведомосынаң кәсіпорын басшысы жәнебухгалтер 
қол қояды. «Есеп айырысу-төлем ведомостарындаң есептелген еңбек ақының 
жалпы сомасы өндіріс шығындарына апарылған еңбек ақының сомасымен 
бақылануға тиісті. 

«Есеп айырысу-төлем ведомосыныңң негізінде кассадан жұмыскерлерге 
тиісті жалақы төлегенде «Төлем ведомосың (№53 нысан) жүргізіледі. Директор 
менбухгалтердің қолы қойылғаннан кейін, кассадан еңбек ақы беруге рұқсат 
беріледі. Ведомость бойынша еңбек ақы банктен ақша алынған күнді қоса 
есептегенде үш күн ішінде алушының қолхаты алынып төленеді. 
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Уақытында алынбаған еңбек ақы сомасы депоненттер бойынша есеп 
айырысу шотына апарылады, ол «Төлем ведомосындаң еңбек ақы алмаған 
тұлғаның аты-жөнінің жанына «Депоненттелдің деген белгі қойылады. 
Алынбаған еңбек ақы сомасы әрбір тұлға бойынша «Депоненттелген сомалар 
реестрінең жазылады, ал оның негізінде «Депоненттелген еңбек ақы есебінің 
кітабынң толтырады. Еңбек ақының келесі төлемі «Кассалық шығыс ордерің 
арқылы жасалады, оның негізінде «Депоненттелген еңбек ақы есебінің 
кітабындаң еңбек ақының берілгені жөнінде жазбалар жасалады. Үш жыл 
ішінде талап етілмеген депоненттелген еңбек ақы сомасын, барлық 
ұйымдастыру-құқықтық нысандағы кәсіпорындар табыс есебіне жатқызады. 
 Жұмыскерлермен еңбек ақы бойынша есеп айырысудың синтетикалық 
есебі 3350 «Еңбек ақы төлеу бойынша қысқа мерзімді борыштарң деп аталатын 
пассивті шотта жүргізіледі. 

Еңбек ақы есептелгенде 3350 «Еңбек ақы төлеу бойынша қысқа мерзімді 
борыштарң шотының кредиті бойынша төмендегі бухгалтерлік жазулар 
орындалады: 
1. Негізгі өндіріс жұмысшына есептелінген еңбек ақы сомасына – 300 000 теңге:                                                                                                       

                                                                                               ДТ                КТ  
8110 «Негізгі өндірісң                                                                                   300 000   
3350 «Еңбек ақы төлеу бойынша қысқа мерзімді борыштарң                            300 000 

 
2. Көмекші өндірістің жұмысшысына есептелінген еңбек ақы сомасына – 250 
000 теңге:                                                                                                            

                                                                                                   ДТ                  КТ 
8300 «Көмекші өндірісеңбек ақысың                                                             250 000 
         3350 «Еңбек ақы төлеу бойынша қысқа мерзімді борыштарң                                  250 000 

 
3. Жалпы шаруашылық және әкімшілік қызметкеріне есептелінген еңбек ақы 
сомасына – 200 000 теңге: 

                                          ДТ                  КТ  
7210 «Әкімшілік шығыстарың                                                                        200 000 
              3350 «Еңбек ақы төлеу бойынша қысқа мерзімді борыштарң                             200 000 

 
4. Сатып-өткізу процесіне қатынасатын қызметкерге есептелінген еңбек ақы 
сомасына – 170 000 теңге: 

                         
 
 
 
 
 

ДТ                   КТ   
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7110 «Өнімдерді сатып-өткізу  және қызметтер  
көрсету бойынша шығыстарң                                                                      170 000  
                   3350 «Еңбек ақы төлеу бойынша қысқа  

     мерзімді борыштар                                                                                           170 000 
            
Еңбек ақыдан ұсталымдар есептелгенде 3350 «Еңбек ақы төлеу бойынша 

қысқа мерзімді борыштарң шотының дебеті бойынша төмендегі бухгалтерлік 
жазулар орындалады: 
1. Міндетті зейнетақы жарналары сомасына (150 000 жалақы сомасы *10% 

міндетті зейнет ақы жарнасы) - 15 000 теңге: 
                                                                        ДТ               КТ 

3350 «Еңбек ақы төлеу бойынша қысқа  
мерзімді борыштар                                                                                             15 000 
                  3220-Зейнет ақы аударымдары бойынша міндеттемелер                                 15 000   

 
2. Жеке табыс салығы сомасына ((150 000-15 000-17 439)*10%) – 11 756 теңге: 

                                                                                  ДТ            КТ 
3350 «Еңбек ақы төлеу бойынша қысқа  
мерзімді борыштарң                                                                                                 11 756 
                             3120 «Жеке табыс салығың                                                                       11 756   

 
3. Сот шешімдеріне, нотариалдық кеңсенің атқару жазбаларына, әкімшілік 
мекемелер қабылдаған қаулыларға сәйкес  ұсталымдар сомасына – 39 000 теңге: 

                                                                                        
  ДТ               КТ 

3350 «Еңбек ақы төлеу бойынша қысқа  
мерзімді борыштарң                                                                                               39 000 
                    3390 «Басқа да қысқа мерзімді кредиторлық борыштарң                               39 000  
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Типтік №Е-13 нысаны 
Кәсіпорын, мекеме «Тұлпарң АҚ  

 
Жұмыс уақыты есебінің табелі  

(қысқартылған) 
 
 
 
Рет 
№ 

 
 
 

Аты-жөні, 
қызметі 

Қызметкердің жұмысқа келген-келмегендігін күндер 
бойыншы белгілеу 

Жұмыс істеген 
уақыты 

 
 
 
 

Табе
ль-
дік 

№ 

Шығын түрлері мен 
бағыттары бойынша 

есептелген жалақы үшін 
алынған деректер 

Себептермен 
жұмысқа 
келмеген 
уақыты 

1 т.б 6 7 8 т.б 13 14 15 айдың 
бірінші 

жартысы 

ай 
үшін 

төлем түрінің  коды  
күн-
дер 

 
сағат
-тар 

16 т.б 21 22 23 т.б 28 29 30 күндер Корреспонденцияланатын 
шот, тапсырыс 

сағаттар Код кор. 
шот 

күндер, 
сағаттар 

  

1 Әділбеков Т., 
мастер 

Д   
Д 

Д 
Д 

Д   
Д 

Д 
Д 

Д 10 
12 

154 1141 01 932 22 
154 

  

2 Халелов Д., 
экономист 

Д   
Д 

Д 
Д 

Д   
Д 

Д 
Д 

Д 10 
12 

154 1141 01 932 22 
154 

  

3 Оразов Е., 
бухгалтер 

Д   
Д 

Д 
Д 

Д   
Д 

Д 
Д 

Д 10 
12 

154 1141 01 932 22 
154 

  

                   
                   
                   

Табель жүргізуші (мастер):    Ахметова            Ахметова Г.М. 
                                                          (қолы)                    (аты-жөні) 
 
Бөлімше бастығы:    Өңдеу цехының бастығы    Алматов     Алматов А.А                                                                   
                                                         (қызметі)                                     (қолы)         (аты-жөні) 
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Ұзақ мерзімді міндеттемелердің есебі   
Несиелердің есебі 
 Несие – процент түрінде үстеме төлем төлеп қайтару шартымен қарызға 
берілген капиталдың қозғалысы. 

Несиелердің есебін жүргізу үшін бухгалтерлік есеп шоттарының типтік 
жоспарында: 

3000 «Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелерң бөлімінің -  
3010 «Қысқа мерзімді банк қарыздары (займдары)ң, 
3020 «Өкілетті органның және (немесе) ұлттық банктің лицензиясынсыз 
банк операцияларын жүзеге асырушы ұйымдардан алынған қысқа мерзімді 
қарыздар  (займдар)ң, 
3040 «Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелердің ағымдағы бөлігің, 
3050 «Басқа да қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелерң,  
4000-Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер бөлімінің - 
4010 «Ұзақ мерзімді банк қарыздары (займдары)ң, 
4020 «Өкілетті органның және (немесе) Ұлттық банктің лицензиясынсыз 
банк операцияларын жүзеге асырушы ұйымдардан алынған қысқа мерзімді 
қарыздар (займдар)ң, 
4030 «Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелерң шоттары 

қарастырылған. 
 Банк несиесінің есебі. Банк несиесі мерзімдік, қайтарымдылық, төлену 
шарттарымен коммерциялық және келісім-шарт негізінде беріледі. 
 Кәсіпорын несие алу үшін несиенің сомасы және мақсатты бағыты, 
пайдалану мерзімі, өтеу мерзімі, сондай-ақ несиеленетін шараның қысқаша 
сипаты және оны жүзеге асырудың экономикалық тиімділігі дәлелденген 
жазбаша өтініш береді. 
 Несие шоттары әдетте, банктерде есеп айырысу шоты ашылған орны 
бойынша ашылады. Ол үшін кәсіпорын банкке өтініш – міндеттемесін ұсынады. 
 Пайдаланғаны үшін төлемді есепке ала отырып, несиені дер кезінде 
қайтаруды қамтамасыз етудің кепілі ретінде банк заңына сәйкес қарыз алушы 
кәсіпорын қарыз беруші банкке кепілдік береді. Ол тауарлы-материалдық 
құндылықтарды, өнімдерді тағы басқа мүліктерді кепілге салу арқылы жүзеге 
асырылады. 
 Кепілдеме банкке жазбаша түрде ұсынылады және кәсіпорынның - 
борышкердің несие бойынша борышын толығымен немесе жартылай өтеу 
міндеттемесі болып табылады. 
 Қарыз алушыға несие жасалынған келісім-шартқа сай беріледі. Бұл 
құжатта несиенің мақсаты, мөлшері және мерзімі, құжаттар тізімі олардың 
банкке ұсынылу мерзімі т.б. көрсетіледі. 
 Қысқа мерзімді несие - әдетте 12 айдан аспайтын мерзімде тауарлы-
материалдық құндылықтарды, өндіріс шығындарын несиелеуге беріледі. 
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 Ұзақ мерзімді несиелер кәсіпорынға 1 жылдан артық мерзімге құрылыс, 
қайта қалпына келтіру және өнеркәсіптік, әлеуметтік-тұрмыстық бағыттағы 
объектілерді техникамен қайта жабдықтау, ғимараттар салуға және басқа 
күрделі салымдарды жүзеге асыруға беріледі. 
 Банк несиелерін алу және олардың қайтарылуы (өтелуі) бойынша 
орындалған операцияларға мынадай шот корреспонденциясы анықталады: 
1. «Арманң акционерлік қоғамы тауарлы-материалдық босалқылар сатып 
алуды қаржыландыру үшін «БТАң банкісінен 2012 жылдың 15 шілдесінде 
алынған 4 200 000 теңге қысқа мерзімді несие сомасы есеп айырысу шотына 
қабылданған кезде: 

                                                                                                  ДТ                  КТ  
1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                4 200 000 
                    3010 «Қысқа мерзімді банк қарыздары (займдары)ң                                    4 200 000 
 
2.  Аталмыш несие 2012 жылдың 15 желтоқсанында банкке қайтарылған кезде: 

                                                                                     ДТ               КТ  
3010 «Қысқа мерзімді банк қарыздары (займдары)ң                                        4 200 000 
                      1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                  4 200 000 
                     

Төленуге тиісті облигациялардың  есебі 
 
 Кәсіпорынның шаруашылық қызметін қаржыландырудың маңызды  
көздерінің бірі – облигациялар нысанындағы ұзақ мерзімді борыштар. 
Кәсіпорын  облигацияларды шығарған кезде кредиторға  кезең  сайын  процент 
төлеп тұруға және алынған соманы белгіленген мерзімде қайтаруға 
міндеттенеді.   
 Облигация – оның иесінің ақша қаражаттарын салғандығы және оған 
белгіленген мерзім ішінде осы құнды қағаздың номиналдық құнына белгіленген 
процентті төлеумен бірге қайтаруды міндеттеуді куәландыратын құнды қағаз. 

Облигациялар белгіленген мерзімде жабылуға (жайылуға) тиісті және де 
кезең сайын процент төлеп отыруды талап етеді. Әдетте, облигациялар 
бойынша проценттер жылына екі рет (әрбір жарты жылда бір рет) төленеді. 
Облигацияларды акциялармен шатастыруға болмайды. Себебі, егер 
акционерлер меншік иелері болса, ал облигация ұстаушылар - кредиторлар 
болып табылады. Облигация - келісілген мерзімде борышты және ол бойынша 
процентті төлеу жөнінде уәде беру.      

 Облигациялар, егер олар бухгалтерлік  есепте тіркелген күннен бастап бір 
жылдан артық мерзімге есептеліп сатып - өткізілетін болса, ұзақ мерзімді болып 
есептелінеді.   

Облигация ұстаушы кәсіпорынның оған борышты екендігін дәлелдеуші 
ретінде сертификат алады. Көптеген жағдайларда облигацияның  номиналдық 
(нақты) құны – 1 000 теңге немесе оның еселенген сомасына тең болады. 

 294  



Облигацияларды шығару бір уақытта шығарылған құнды қағаздардың жалпы 
санымен анықталады. Мысалы, 1 000 000 теңгеге облигация шығару бағасы 1 
000 теңге болатын мың облигациядан тұрады. Шығарылған облигацияларды 
көптеген салым салушылардың сатып алуы және ұстауы мүмкін. Сөйтіп, 
кәсіпорын облигациялық келісім-шарт деп аталатын қосымша келісім жасайды. 
Бұл келісім–шартта облигация ұстаушылардың құқықтары, артықшылықтары 
және оларға қойылатын шектеулер айқындалады, облигациялардың жойылу 
(жабылу) мерзімі, проценттерді төлеу мерзімі және олардың шамасы, сонымен 
бірге облигациялардың оларды мерзімінен бұрын қайта сатып алу немесе 
қарапайым акцияларға айналдыру (конвертациялау) мүмкіндігі сияқты 
ерекшеліктері көрсетіледі.  

Облигациялардың бағасы олардың номиналдық құнынан есептелінген 
проценттік  норманы ескере отырып белгіленеді. Егер облигациялық  норма 
(квота) 105,5 пайыз деңгейінде анықталса, бұл 1 000 теңге сомасындағы  
облигацияның бағасы 1 055 теңге болатындығын (1 000 теңге х 105,5%) 
көрсетеді. Ал, егер норма 100-ге тең болса, онда облигация өзінің номиналдық 
құны бойынша  сатып  өткізіледі.  Яғни, норма 100-ден жоғары болған жағдайда 
облигация үстемемен, ал төмен болса – жеңілдікпен сатып-өткізілуге тиісті. 1 
000 теңгенің облигациясы 90 пайыз норма жағдайында  жеңілдікпен  900 
теңгеге сатып өткізіледі. Қазіргі  қаржы рыногына  кәсіпорындар  шығаратын 
облигациялардың көптеген әртүрлі ерекшеліктері бар. Олардың ішіндегі кейбір 
маңыздыларын  төменде қарастырамыз.  

Қамтамасыз етілген және қамтамасыз етілмеген облигациялар. 
Егер облигациялар кәдімгі несие ретінде шығарылатын болса, онда олар 

қамтамасыз етілмеген болып саналады. Ал, егер облигациялар өздерінің 
ұстаушыларына олардың жабылуының (жойылуының) шарты ретінде 
кәсіпорынның белгілі бір активтерімен кепілдік беретін болса, онда олар 
қамтамасыз етілген болып табылады. Ондай облигацияларды кепілдікпен 
активтің кез-келген белгілі бір түрі немесе негізгі құралдар сиякты жалпы 
категориясы қамтамасыз ете алады. 

Тіркелген облигациялар және сериямен жабылатын (жойылатын) 
облигациялар. Белгілі бір шығарылымның барлық облигациялары бір уақытта 
жабылуға (жойылуға) тиісті болған кезде, олар тіркелген облигациялар деп 
аталады. Мысалы, кәсіпорын 1 000 000 теңгенің облигацияларын 10 жыл 
мерзімге шығара алады делік. Егер олар тіркелген облигациялар болып 
табылатын болса, онда барлық сома (1 000 000 теңге) 10 жылдан кейін 
жабылуға (жойылуға) тиісті.  

Ал егер келісім-шарттары бойынша белгіленген  мерзімі ішінде төлеу 
арқылы облигациялардың белгілі бір бөлігі  жойылатын (жабылатын) болса, 
ондай облигацияларды сериялық облигациялар деп атайды. Сериялық 
облигацияларға мысал ретінде әрбір 5 жылда 200 000 теңгеден жабылып 
отыруды талап ететін 1 000 000 теңгеге облигация шығаруды айтады. Бұл 
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алғашқы 200 000 теңгені жапқаннан кейін, келесі 5 жылдың ішінде тек 800 000 
теңгенің облигациясы ғана шығарылды деп есептелінетіндігін көрсетеді. 
Басқаша  айтқанда, бірінші  5 жылда шығарылған облигациялар  1 000 000 теңге 
болады, екінші  5  жылда – 800 000 теңге; келесі  5 жылда  600 000 теңгеге және 
ары қарай қарыз толық жабылғанға дейін жалғаса береді.  

Тіркелетін облигациялар және купондық облигациялар. Қазіргі кезде 
шығарылатын облигациялардың көпшілігі – тіркелетін  облигациялар. Бұл 
облигацияларда оларды шығарушы кәсіпорындар облигацияның иесінің аты-
жөнін, мекен-жайын жазып көрсетуге тиісті. Сөйтіп, кәсіпорын облигация 
иелерінің есебін жүргізеді, оларға проценттер төлейді.  

Купондық облигациялардың иелерін кәсіпорын тіркемейді, бірақ ондай 
облигациялардың арнайы жыртылмалы купоны болады. Әрбір купон төленуге 
тиісті проценттер сомасы және олардың төленетін күні туралы ақпараттардан 
тұрады. Процент төленетін күні облигация ұстаушы облигациялық 
сертификаттан купондарды жыртып алады және проценттерді алу үшін оларды 
банкке өткізеді. Сөйтіп проценттер оларды төлеу мерзіміне кімнің купоны бар 
соған төленеді. 

Егер кәсіпорын облигациялар шығаруды ұйғарса, ол әдетте ондай 
шешімнің жобасын акция иелеріне талқылауға береді. Олардың облигация 
шығаруға келісімін алғаннан кейін кәсіпорын сертификаттарды басып 
шығарады және облигация шығару процедурасын рәсімдейді. Мұндай кезде 
бухгалтерлік есепте рұқсат алынғандығы жөніндегі жазу орындаудың қажеті 
жоқ.  

Кәсіпорындар облигациялардың шығарылып сатылуын 4030 «Басқадай 
несиелерң шотына ашылған «Төленуге тиісті  облигацияларң аралық шотында 
көрсетеді. 

Кәсіпорынның облигациялар бойынша борыштары, сонымен бірге олармен 
байланысты жабылмаған жеңілдіктер мен үстемелер, әдетте, баланста ұзақ 
мерзімді міндеттемелер ретінде көрсетіледі.  
Бірақ, егер облигациялардың жабылу (жойылу) мерзімі бір жыл немесе одан аз 
болса және де олар айналым құралдары есебінен жабылуға тиісті болса, онда 
оларды ағымдағы міндеттемелер ретінде көрсету керек.  

Номиналдық (нақты) құны бойынша шығарылған облигациялардың есебі 

«Арманң акционерлік қоғамы 2012 жылдың 1 қарашасында номиналдық  құны 1 
000 теңге болатын 3 000 облигацияны жылына 15 проценттік міндеттемемен 3 
жыл мерзімге айналымға шығарды делік. Облигациялар бойынша процент  
жылына екі рет – 1 мамырда және 1 қарашада төленеді. Акционерлік қоғамда 
бұл операция төмендегі бухгалтерлік жазулар арқылы көрсетіледі:  

2012 жыл 1 қараша  
1. Номиналдық құны бойынша шығарып сатылған облигациялар сомасына –   
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    3 000 000 теңге  (3 000 х 1 000)  

                                                                                                 ДТ                КТ           

1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың             3 000 000 
                4030 «Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелерң                             3 000 000 
 
2. Номиналдық проценттік ставка бойынша проценттердің әрбір төлемі 
бухгалтерлік есепте былайша көрсетілуге тиісті:  

номиналдық проценттік ставка бойынша проценттің мөлшерін анықтаймыз:  

а) процент бойынша жылдық төлем сомасы – 3 000 000х15%/100%=450 000 
теңге  
ә) процент бойынша 6 айға төлем сомасы – 450 000 х 6:12=225 000 теңге 

Сонымен, «Арманң акционерлік қоғамында 3 жыл ішінде 1 мамырда және 
1 қарашада төмендегі бухгалтерлік жазулар орындалады: 
а) есептелінген процент сомасына – 225 000 теңге 

                                                                                         ДТ              КТ 
7310 «Сый-ақылар бойынша шығыстарң                                                          225 000             
                       3380 «Төленуге тиісті қысқа мерзімді сый-ақыларң                                    225 000 

ә) төленген процент сомасына – 225 000 теңге:  
                                                                             ДТ              КТ 

3380 «Төленуге тиісті қысқа мерзімді сый-ақыларң                                        225 000 
 1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                               225 000 
 
Облигацияның айналымдағы мерзімі біткеннен кейін, олар жабылады және 

«Арманң акционерлік қоғамы инвесторларға олардың салған ақша 
қаражаттарын облигациялардың номиналдық құны бойынша қайтарады. Оны 
төмендегі бухгалтерлік жазу арқылы көрсетуге болады: 

                                                                           ДТ              КТ   
4030 «Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелерң                          3 000 000             
                 1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                     3 000 000 

 
Номиналдық және нарықтық проценттік ставкалар 

Облигацияларды шығарып сату кезінде көптеген кәсіпорындар 
номиналдық проценттік ставкаларды нарықтық проценттік ставкаларға 
мейлінше жақындатып белгілеуге тырысады. 

Номиналдық проценттік ставка дегеніміз – облигациялардың номиналдық 
құнына негізделіп, облигация ұстаушыларға төленетін проценттер ставкасы. 
Мұндай проценттік ставка және сома қарыздың барлық мерзімінде белгіленген 
болып қалады. Нарықтық проценттік ставка - қарыз алу және тәуекелдік 
жағдайлары жағынан ұқсас облигациялар бойынша инвестициялық рынокта 
төленетін сомаларға негізделген ставка. Нарықтық проценттік ставкалар күнбе-
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күн құбылып (өзгеріп) тұрады. Бірақ, кәсіпорын облигация шығара отырып, 
қаржы рыногында ағымдағы және болашақ жағдайға сай болу үшін қандай 
номиналдық проценттік ставка хабарлануға тиісті екендігін шешуге тиісті. 
Кәсіпорын нарықтық проценттік ставканы бақылай алмайтын болғандықтан, 
облигацияны шығарып-сату мерзіміне олардың номиналдық және проценттік 
ставкаларының арасында айырмашылықтар өте жиі туындайды. Нәтижесінде 
облигацияның шығарып сатылатын құны оның номиналдық құнына барлық 
уақытта тең бола бермейді.  

Егер нарықтық проценттік ставка облигацияның номиналдық құнынан 
жоғары болса, шығарып сату құны номиналдық құнынан төмен болады. Мұндай 
жағдайда облигациялар жеңілдіктермен шығарылып сатылады. Жеңілдік 
облигацияның номиналдық құнының оның шығарылып сатылатын құнынан 
артық сомасына тең. Басқа жағынан, егер нарықтық проценттік ставка 
облигацияның номиналдық құнынан төмен болса, онда облигацияның шығарып 
сатылу құны номиналдық құнынан жоғары болады. Мұндай жағдайда 
облигациялар үстеме сомамен шығарып сатылады. Үстеме сомасы 
облигацияның шығарып сатылу құнының оның номиналдық құнынан артық 
сомасына тең.  

Жеңілдікпен шығарып сатылған облигациялар есебі 
  «Арманң акционерлік қоғамы 2012 жылдың 1 қаңтарында номиналдық 

құны 1 000 теңге болатын 6 000 акцияны  шығарып сату жөнінде шешім 
қабылдады делік. Облигациялардың айналым мерзімі – 2 жыл, төлем 
міндеттемесі – жылдық төлемнің  12 пайызы мөлшерінде жылына 2 рет – 1 
наурызда және 1 қыркүйекте төленеді. Шын мәнінде облигациялар 2001 жылғы  
1  қыркүйекте әрбір облигацияға 32 теңге жеңілдікпен шығарып сатылды. Бұл – 
инвестордың  облигацияларды рынокта  1 000 теңгеге емес  968 теңгеге сатып 
алатындығын көрсетеді. Яғни, ол әрбір облигация үшін хабарланған 
номиналдан 32 теңгеге аз төлейді. Ол эмитенттің (шығарушының) процентті 
орташа проценттік ставкадан төмен төлейтіндігін хабарлағандығына қарамастан 
табыс алуға және ұтылмауға әрекет жасайды. Бұл операциялар бухгалтерлік 
есепте төмендегіше көрсетіледі:  

2012 жылғы 1 қыркүйек: 
 Ағымдағы құны бойынша шығарып сатылған облигациялардың жалпы 
сомасын анықтаймыз:  

а) облигациялардың номиналдық құны – 6 000 х 1 000 = 6 000 000 теңге  
ә) жеңілдіктің құны – 32 х 6 000 = 192 000 теңге  
б) шығарып  сатылған облигациялардың  ағымдағы құны – 6 000 000 -192 

000 = 5 808 000 теңге  
                                                                                                         ДТ              КТ                                                                                              

1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                  5 808 000 
2180 «Басқадай дебиторлық борыштарң                                                       192 000 
                         4030 «Басқадай несиелерң                                                                        6 000 000                                                                                                                                         

 298  



            Облигацияларды жеңілдікпен шығарып сата отырып, акционерлік қоғам 
саналы түрде проценттерді төлеу бойынша қосымша шығындарға барып 
отырғандығы белгілі. Проценттердің  сомасы облигациялар айналымының 
барлық кезеңі бойына проценттерді төлеу бойынша шығыстардың көбеюіне 
біркелкі апарылып отыруға тиісті.  

Жеңілдіктің мөлшері аз қалған сайын облигацияның ағымдағы құны оның 
номиналдық құнына жақындай түседі және облигацияның жабылу (жойылу) 
мерзімінің аяғына қарай оның ағымдағы құны номиналдық құнына тең болады, 
ал жеңілдік сомасы түгелдей амортизацияланады және есептен шығарылады. 
Сөйтіп, акционерлік қоғам облигациялардың жабылуы (жойылуы) кезінде 
инвесторларға  облигацияның  номиналдық құнын төлейді.              

Біздің мысалымызда жеңілдік мөлшері 192 000 теңгені құрайды, яғни осы 
сомаға акционерлік қоғам процент төлеу бойынша шығыстарын көбейтеді. 
Процент төлеу бойынша шығыстар сомасы – 1 440 000 теңгенің  орнына 
1 632 000 теңге болып отыр. 

Кәсіпорында облигациялар айналымының барлық кезеңіне 1 440 000 теңге 
мөлшерінде процент төленеді деп пайымдалған болатын, яғни:        

 6 000 000 х 12% : 100% х 2жыл = 1 440 000 теңге.                                          
Облигациялар орналастыру процессінде 192 000 теңге жеңілдікпен сатып 

өткізілді, соған сәйкес акционерлік қоғамда процент төлеу бойынша  шығыстар 
берілген жеңілдіктің сомасына өседі – 1 440 000 + 192 000= 1 632 000 теңге.     

Әрі қарай «Арманң акционерлік қоғамына облигациялық жеңілдіктерді 
есептен шығару қажет.  

Облигация бойынша жеңілдіктерді есептен шығарудың екі әдісі бар: 
проценттік әдіс және түзу сызықты (бірқалыпты) әдіс.                

Проценттік әдіс – бұл әдіс бойынша облигациялар айналымда болған 
барлық мерзім ішінде процент деңгейі тұрақты болады. Егер процент төлеу 
бойынша шығыстардың жиынтық сомасы процентті әрбір төлеген кезде 
облигациялардың ағымдағы құнының өзгеруіне байланысты аздап өзгеретін 
болса, бұл деңгей тұрақты болады. Алайда, бұл әдіс күрделі болғандықтан 
отандық тәжірибеде қолданылмайды.  

Түзу сызықты (бір қалыпты) әдіс. Бұл әдісті пайдалану кезінде 
жабылатын (жойылатын) жеңілдік бірдей бөлшектерге бөлінеді және процент 
бойынша инвесторға әрбір төлем жасалынған кезде бірқалыпты жабылады.  
     «Арманң акционерлік қоғамы облигацияларды 2 жылға шығарып сатқан 
кезде, ол облигациялар бойынша өзінің жылына екі рет проценттік төлем 
жасайтындығын хабарлаған болатын. Яғни, облигациялар айналымының 
барлық кезеңінде проценттік төлемдердің жалпы саны төртеу болады:        

   Жылына 2рет х 2жыл = 4 төлем  
     Егер барлығы 4 рет проценттік төлем жасалынатын болса, ал жеңілдіктің 
мөлшері 192 000 теңге болса, онда бір төлемде жабылатын облигациялық  
женілдіктің сомасын анықтау қиын болмайды:   
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       192 000: 4 = 48 000теңге 
     Номиналдық проценттік ставка бойынша «Арманң акционерлік қоғамы 
инвесторға процентті әрбір есептеген сайын 360 000 теңге төлеуге тиісті 
болатын:             

     6 000 000 х 12% : 100% : 2 = 360 000 теңге. 
 Бірақ  облигациялар жеңілдіктермен сатылды, сондықтан ол әрине, әрбір 
есептеген сайын процент төлеу бойынша шығыстардың 48 000 теңгеге көбеюін 
туындатады. Сөйтіп акционерлік қоғамға 360 000 теңге емес 408 000 теңге 
шығару қажет болады: 360 000 + 48 000=408 000 теңге 

        2012 жыл 1 наурыз  
    «Арманң акционерлік қоғамында процент бойынша бірінші төлем 

есептелінгенде төмендегі бухгалтерлік жазулар орындалады: 
 
                                                                                                ДТ            КТ                         

7310  «Процент бойынша шығыстар                                                        408 000 
                     4160 «Төленуге тиісті проценттер                                                           360 000                                                                                                                                                          

              2180 «Басқаларың                                                                                            48 000 
 
Облигациялар бойынша процент төленген кезде:  

                                                                                      ДТ                КТ 
4160 «Төленуге тиісті проценттерң                                                               360 000 
                   1030 «Есеп айырысу шотындағы нақта ақша                                                  360 000                  

 
  Мысалдан көріп отырғанымыздай процент төлеу бойынша шығыстардың 

сомасы 408 000 теңгені құрады, бірақ инвесторға 360 000 теңге – номиналдық 
проценттік ставка сомасы аударылды. Сонымен бірге 4160 «Басқалары – 
облигациялар бойынша жабылмаған жеңілдіктер шотындағы қалдықтың 192 
000 теңгеден 144 000 теңгеге дейін азаюы облигациялардың ағымдағы 
(нарықтық) құнының 5 808 000 теңгеден 5 856 000 теңгеге дейін өсуін 
туындатты.  

5 808 000 + 48 000 = 5 856 000 теңге  
 

Сондай бухгалтерлік жазулар 2011 жылғы 1 қыркүйекте, 2012 жылғы 1 
наурызда және 1 қыркүйекте орындалады. 

2011 жылғы 1 қыркүйекте процент төлеу бойынша міндеттемелр 
қабылданғаннан кейін облигациялардың ағымдағы құны 5 904 000 теңгеге дейін 
өседі. 

2012 жылғы 1 наурызда ол – 5 952 000 теңге болады: 
5 904 000 + 48 000 = 5 952 000 теңге. 
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Және ең соңында 2002 жылғы 1 қыркүйекте процент төлеу бойынша 
міндеттемелер қабылданғаннан кейін ағымдағы құн номиналдық құнға тең 
болады – 6 000 000 теңге. 

Облигациялар жабылған (жойылған) күні «Арманң акционерлік қоғамы 
төмендегі бухгалтерлік жазуларды орындайды: 
 

                                                                                    ДТ                КТ                   
4030 «Басқадай несиелерң                                                                                 6 000 000       
                        3540 «Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелерң                                      6 000 000 

 
                                                                                      ДТ                     КТ                   

7310 «Процент бойынша шығыстарң                                                       408 000       
4160 «Төленуге тиісті проценттерң                                                         360 000 
                      2180 «Басқалары – облигациялар бойынша  

      жабылмаған жеңілдіктерң                                                                               48 000 
 

Проценттер төленіп, облигациялар номиналдық құны бойынша 
қайтарылып алынған күні:   

                                                                                              ДТ                 КТ                   
 3540 «Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелерң                                     6 000 000 
 4160ң Төленуге тиісті проценттерң                                                           360 000 
             1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                         6 360 000  

                                                                            
 Үстемемен (сый ақымен) шығарып сатылған облигациялардың есебі 

Облигациялар бойынша номиналдық проценттік ставка сондай құнды қағаздар 
бойынша нарықтық проценттік ставкалардан жоғары болса, онда ол 
облигациялар номиналдық құнынан жоғарғы құн бойынша, яғни үстемемен 
(сый ақымен) шығарып сатылады. 

Мысалы, «Нұрң акционерлік қоғамы 2011 жылғы 1 шілдеде айналымға 
әрқайсысының құны 1 000 теңге болатын 3 000 облигацияны 2 жыл мерзімге, 
жылына 2 рет - 1 ақпанда және 1 қарашада төленетін 10% төлем жасау 
міндеттемесімен шығарып сатты делік. Инвестор бұл облигацияларды рынокта 
әрқайсысын 1 032 теңгеге сатып алады. Яғни, өзінің келешекте бәрібір табыс 
алатындығына және ұтылмайтындығына сенгендіктен ол облигацияның 
хабарланған номиналдық құнынан 32 теңге артық төлеп отыр. Себебі 
акционерлік қоғам облигациялар бойынша процентті орташа нарық бағадан 
артық төлейтіндігін хабарлады. 

«Нұрң акционерлік қоғамы бұл операцияларды былайша көрсетеді: 
 2011 жылғы  1 шілде 

Ағымдағы құны бойынша шығарып сатылған облигациялардың  жалпы 
сомасын анықтаймыз:  

а) облигациялардың  номиналдық құны – 3 000 х 1000=3 000 000 
ә) үстеменің (сый ақының)  құны – 32 х 3 000 = 96 000 теңге 
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б) шығарып сатылған облигациялардың ағымдағы құны - 
    3 000 000 + 96 000 = 3 096 000 теңге 
Шығарып сатылған облигациялардың ағымдағы құнына: 
 
                                                                                               ДТ                 КТ    

1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                   3 096 000  
                                  4030 «Басқадай несиелер – төленуге тиісті 
                                  облигацияларң                                                                                      3 000 000 
                                 3540 «Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелерң                                  96 000 

Облигациялар бойынша үстеме (сый ақы) инвесторларға облигацияны 
жойған (жапқан) кезде қайтарылмайтындығы, облигацияның  бүкіл айналымы 
кезеңінде проценттерді төлеу бойынша шығыстарды азайтуға бірқалыпты 
апарылатындығы белгілі. Үстеме мөлшері аз қалған сайын ағымдағы құн 
номиналдық құнға жақындай түседі. Және де облигацияларды жабу (жою) 
мерзімінің аяғында олардың ағымдағы құны номиналдық құнға тең болады, 
үстеме сомасы түгелдей есептен шығарылады. Облгациялардың есебін 
жүргізуде акционерлік қоғам үшін бұл сәт ең маңызды болып табылады. Себебі 
акционерлік қоғам облигациялар қозғалысының мерзімі біткеннен кейін өзінің 
инвесторларына номиналдық құн бойынша төлем жасайды.  

Біздің мысалымызда сыйақы мөлшері 96 000 теңгені құрады – бұл 
акционерлік қоғамның процент төлеу бойынша шығыстарын азайтатын сома. 

Болжанған 600 000 теңгенің орнына проценттер төлеу бойынша шығыстар 
504 000 теңгені құрады.  

Біздің мысалымыздың шарты бойынша облигациялар айналымының бүкіл 
кезеңінде «Нұрң акционерлік қоғамы  600 000 теңге мөлшерінде процент төлеу 
жөнінде міндеттеме қабылдады.            
         3 000 000*10/100*2 жыл=600 000 теңге  

Бірақ шын мәнінде облигациялар 96 000 теңге үстемемен сатып-өткізілді. 
Демек, «Нұрң акционерлік қоғамының  облигациялар бойынша процент төлеу 
шығындары 504 000 теңгеге дейін азаяды.  

600 000 - 96 000=504 000 теңге 
Облигациялық үстемені (сый ақыны) есептен шығару әдістері 

 Облигациялық жеңілдіктерді есептен шығарудағы сияқты, облигациялық 
үстемені есептен шығарудың екі әдісі бар - проценттік және түзу сызықты 
(бірқалыпты).     
 Түзу сызықты (бірқалыпты) әдіс бойынша облигациялық үстеме 
облигация ұстаушыларға процент бойынша әрбір төлем жасалынған кезде 
бірдей бөліктермен жабылады.  
 «Нұрң акционерлік қоғамына алынған облигациялық үстемені екінші әдіс 
бойынша есептен шығару қажет. Яғни, түзу сызықты (бірқалыпты) есептен 
шығару әдісін пайдалана отырып, облигациялар бойынша табысты әрбір 
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есептеген сайын үстеме сомасы бірдей бөліктермен (сомалармен) есептен 
шығарылып отырады.  
 «Нұрң акционерлік қоғамы облигациялар бойынша жылына екі рет 
процент төлейтіндігі жөнінде хабарлаған болатын, ал облигациялар екі жылға 
шығарылған. Демек, облигациялар айналымының бүкіл кезеңінде төрт рет 
проценттік төлем жасалынады.  

Жылына 2 рет*2 жыл=4 төлем           
 Егер, облигациялар бойынша барлығы 4 рет төлем жасалынатын болса, ал 
үстеменің мөлшері 96 000 теңгеге тең болса, онда төлемге шаққандағы 
облигациялық үстеменің есептен шығарылуын анықтау қиын емес.  
         96000/4=24000  теңге         
 «Нұрң акционерлік қоғамы номиналдық проценттік ставка бойынша (10 
пайыз) әрбір проценттік төлем жасау кезінде 150 000 теңге төлеуге тиісті.  
  3 000 000*10/100/жылына 2 рет=150 000  теңге       
 Бірақ, облигациялар үстемемен сатып өткізілгендіктен «Нұрң акционерлік 
қоғамының процент төлеу бойынша шығындары процентті әрбір есептеген 
сайын 24 000 теңгеге азайып отырады, яғни акционерлік қоғамның нақты 
шығыны 150 000 теңге емес 126 000 теңге болады. 150 000-24000=126 000  теңге          
        2012 жыл 1 ақпан 

Процент төлеу жөнінде міндеттеме қабылданған күні төмендегі 
бухгалтерлік жазулар орындалады: 

                                                                         ДТ                КТ    
7310 «Процент бойынша шығыстарң                                                            126 000 
3540 «Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелерң                                            24 000 

               4160 «Төленуге тиісті проценттерң                                                            150 000 
 

 Процент сомасы төленген күні:   
                                                                                              ДТ                    КТ    

 4160 «Төленуге тиісті проценттерң                                                         150 000 
                  1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                         150 000 
 

«Нұрң акционерлік қоғамының облигациялар бойынша  процент төлеу 
шығындары 126 000 теңгені құрады, бірақ инвесторларға номиналдық 
проценттік ставка мөлшерінде – 150 000 теңге аударылды (төленді). Сонымен 
бірге 3540 «Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелерң                                  
шотындағы қалдықтың 96 000 теңгеден 72 000 теңгеге дейін азаюы 
облигациялардың ағымдағы құнының 3 096 000 теңгеден 3 072 000 теңгеге 
дейін азаюын туындатты.       

                  3 096 000-24 000=3 072 000  теңге          
 Жоғарыдағы бухгалтерлік жазулар 2012 жылғы 1 қарашада, 2013 жылғы 1 
ақпанда және 1 қарашада орындалады.  
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 2012 жылғы 1 қарашада процент төлеу бойынша міндеттеме 
қабылданғаннан кейін облигациялардың ағымдағы құны 3 048 000 теңгеге дейін 
азаяды.  
3 072 000 – 24 000=3 048 000  теңге 
 2013 жылғы 1 ақпанда ол – 3 024 000 теңгені құрайды: 
3 048 000 – 24 000=3 024 000  теңге 
 Ең соңында, 2013 жылғы 1 қарашада процент төлеу бойынша міндеттеме 
қабылдағаннан кейін облигациялардың ағымдағы құны олардың номиналдық 
құнына – 3 000 000 теңгеге тең болады. 
          3 024 000 - 24 000=3 000 000 теңге  
 Облигациялар жабылған күні «Нұрң акционерлік қоғамы төмендегі 
бухгалтерлік жазуларды орындайды:  

                                                                                                ДТ                   КТ    
4030 «Басқадай несиелер – төленуге тиісті 
           облигацияларң                                                                                   3 000 000 
                           3540 «Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелерң                                   3 000 000 

  
                                                                                                  ДТ              КТ    

7310 «Процент бойынша шығыстарң                                                                126 000 
3540 «Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелерң                                                24 000 
                               3380 «Төленуге тиісті қысқа мерзімді сый-ақыларң                            150 000 

 
Проценттер және облигациялардың номиналдық құны төленетін күні:  
 

                                                                                             ДТ              КТ    
3540 «Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелерң                                           3 000 000 
3380 «Төленуге тиісті қысқа мерзімді сый-ақыларң                                        150 000  

         1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                    3 150 000 
 
Облигациялық үстемені (сый ақыны) есептен шығарудың проценттік әдісі 

күрделі болғандықтан, отандық тәжірибеде ол пайдаланылмайды.    
 

10.2 Капиталдың есебі 

Капитал туралы түсінік, оның теориялық негіздемесі 
 Меншікті капитал - субъект қызметінің бүкіл кезеңіне арналып бекітіледі, 
ол негізгі және айналым қаржысының құралу көздері болып табылады. 
 Меншікті капиталға жарғылық капитал, резервтік капитал және 
бөлінбеген табыс (жабылмаған зиян) жатады. 
 Жарғылық капитал - кәсіпорынды құру сәтінде оның қалыпты қызметін 
қамтамасыз ету мақсатында құрылтайшылардың ақшалай өлшеммен (негізгі 
құралдардың, материалдық емес активтердің айналым және ақша 
қаражаттарының құны және т.б.) бағаланған салымдарының жиынтығы. 
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 Жарғылық капиталдың абсолюттік шамасы және оның баланстың 
меншікті капитал және міндеттемелер бөлімінің (пассивінің) жалпы 
жиынтығындағы алатын үлесі – кәсіпорынның қаржылық жағдайының 
тұрақтылығын бейнелейтін маңызды көрсеткіш. 
 Резервтік капитал - заңдық-нормативтік және құрылтай құжаттарына 
сәйкес кәсіпорынның жарғылық қызметі барысында жоспарланбаған 
шығындардың орнын жабу мақсатында таза табыстың есебінен құрылатын 
кәсіпорынның қаражаты. 
 Бөлінбеген табыс (жабылмаған зиян) бұл – кәсіпорынның таза табысы, ол 
кәсіпорынның табысынан шығысын және заңды тұлғалардан ұсталынатын 
табыс салығын шегергеннен кейінгі қалатын сома. 

Меншікті капитал есебінің негізгі міндеттері: 
- меншікті капиталдың есебін ұйымдастыру мен жүргізуде меншікті 

капиталды құру және пайдалану жөніндегі Қазақстан Республикасының 
заңдық - нормативтік актілерін сақтау; 

- меншікті капиталдың қозғалысы бойынша бастапқы құжаттарды және 
операцияларды уақытылы және дұрыс бейнелеу; 

- меншікті капиталдың пайдаланылуын бақылау.  
 

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің ұйымдық-құқықтық нысандарына 
байланысты олардың жарғылық капиталының құрылу ерекшеліктері 

Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін барлық заңды 
тұлғалар, сонымен қатар заңды тұлға түрінде құрылмай-ақ Қазақстан 
Республикасының резиденттері болып табылатын, кәсіпкерлік қызметпен 
айналысатын жеке тұлғалар және Қазақстан Республикасының аумағында 
тіркелген резидент еместердің филиалдары мен өкілдіктері бухгалтерлік есепті 
жүргізуге міндетті.  

Бухгалтерлік есептің маңызды объектілерінің бірі болып табылатын 
меншікті капитал, оның ең басты бөлігі жарғылық капиталдың құрылуынан 
басталады. Яғни, шаруашылық қызметпен айналысушы құрылымдардың сан 
түрлі нысанда құрылуы олардың жарғылық капиталының құрылуында да өзіне 
тән өзгешіліктерімен ерекшеленеді. Бұл шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
заңмен белгіленген қанша нысаны болса, олардың жарғылық капиталын 
құрудың сонша ерекшелігі бар деген сөз.   

Коммерциялық ұйымдар өз қызметтерінің  негізгі мақсаты ретінде пайда 
табуды көздейді. Коммерциялық мүддемен құрылған шаруашылық жүргізуші 
субъектілер өз еркімен қызметін жүзеге асырады, дайын өнімін сатып өткізеді, 
бюджетке төленетін салық және басқадай міндетті төлемдерін төлегеннен 
кейінгі қалатын табысын өз қажеттілігіне жұмсайды. 

Коммерциялық ұйым болып табылатын  заңды тұлға мемлекеттік 
кәсіпорын, шаруашылық серіктестік, өндірістік кооператив нысандарында 
құрылуы мүмкін. 

 305  



 Коммерциялық емес ұйымдар пайда табуды мақсат етпейді және алынған 
пайданы қатысушылар арасында үлестірмейді. Оларға қоғамдық бірлестіктер, 
ассоциациялар, саяси партиялар, діни бірлестіктер жатады. Олар шаруашылық 
жүргізу құқығына негізделіп мемлекеттік кәсіпорын ретінде де құрыла алады. 
Бұл кәсіпорындардың жарғылық капиталы азаматтардың және 
кәсіпорындардың өз еріктерімен берген қаражатынан  құралады. Бұл 
кәсіпорындардың алдына қойған мақсаты - қоғамның рухани, мәдени және 
тұрмыстық қажеттіліктеріне деген сұранысты қанағаттандыру болып табылады, 
яғни олар коммерциялық мүддені көздемейді.    

Коммерциялық емес ұйымдар мекеме, қоғамдық бірлестік, қоғамдық қор, 
тұтыну кооперативі, діни бірлестік және ҚР-ның заң құжаттарында көзделген 
өзге де нысандар түрінде құрылады. Коммерциялық емес ұйымдар кәсіпкерлік 
қызметпен өздерінің жарғылық мақсаттарына сай келуіне қарай ғана айналыса 
алады. 

Меншік иелігіне байланысты шаруашылық жүргізуші субъектілер 
мемлекеттік және жеке меншік кәсіпорындар болып бөлінетіндігі белгілі. 

Мемлекеттік кәсіпорындарға жататындар: 
- шаруашылық жүргізу құқығына негізделген кәсіпорындар. Мұндай 

құрылымның жарғылық капиталының мөлшері оның құрылтайшысымен 
анықталады, бірақ жарғылық капиталдың барлық мөлшері салым ретінде 
берілген мүліктің құнынан артық болмауға тиісті және тіркелу сәтіндегі 
бекітілген 10000 айлық есептік көрсеткіштен кем болмауы керек.      

- оперативті басқару құқығына негізделген (қазыналық) кәсіпорындар. 
Олардың жарғылық капиталының көлемі кәсіпорын жарғысында 
анықталады. Кәсіпорынды мемлекеттік тіркеу сәтінде меншік иесі 
(құрылтайшы) жарғылық капиталды толық құруға тиісті.  

Серіктестіктер шаруашылық жүргізуші субъектілердің ішінде кең тарағаны 
болып табылады. 

Шаруашылық серіктестіктің жарғылық капиталы құрылтайшылардың 
(қатысушылардың) салымдарынан құралады. Егер құрылтайшылардың заттай 
түрде салынған салымдарының ақшалай бағаланған құны 20000 айлық есептік 
көрсеткішке эквивалентті  мөлшерден жоғары болса, онда салымды тәуелсіз 
эксперт бағалап растауға тиісті.  

Серіктестіктер толық серіктестік, сенім серіктестігі, жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік, қосымша жауапкершілігі бар серіктестік, акционерлік 
қоғам нысандарында құрылуы мүмкін. 

Толық серіктестіктің қатысушылары 2 жеке тұлғадан  кем болмауы керек. 
Жарғылық капиталдың минималды көлемі 25 айлық есепті көрсеткіштен төмен 
болмауға тиісті және жарғылық капиталдың құрылу тәртібі құрылтай 
құжаттарымен реттеледі. Яғни, жарғылық капталды құру, азайту немесе 
көбейту, табысты бөлу тәртіптері құрылтай жиналысында айқындалып, 
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құрылтай құжаттарына енгізіледі және мұндай шешімге барлық қатысушылар 
келісімін беріп, құжаттарға қолдарын қояды. 
  Сенім серіктестігінің жарғылық капиталы толық серіктестердің 
салымдары арқылы құрылады. Жарғылық капиталдың мөлшері 50 айлық 
есептік көрсеткіштен төмен болмауы қажет және әрбір салымшының қосқан 
үлесі барлық жарғылық капиталдың 50 пайызынан артық болмауы тиіс. 
 Жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктің жарғылық капиталы құрылтай құжаттарымен белгіленген 
мөлшерде үлеске бөлінген. Мұндай құрылымның жұмыскерлер саны 50 
адамнан аспауы керек. Кәсіпорынды тіркеу кезінде жарияланған жарғылық 
капиталдың кем дегенде 25 пайызы субъектіде бар болуға тиісті және қалған 
бөлігі жыл ішінде толық салынуы тиіс. Жарғылық капиталдың минималды 
көлемі 100 айлық есептік көрсеткіштен кем болмауы тиіс. Кейінгі шаруашылық 
қызметі барысында серіктестік қатысушыларының бірегей шешімі бойынша 
жарғылық капитал толықтырылуы (өсірілуі) мүмкін. Мұндай толықтыру бірінші 
жарияланған жарғылық капитал толығымен төленгеннен кейін ғана жүргізіледі. 
 Акционерлік қоғам ретінде жарғылық капиталы акциялардың нақты 
(номиналдық) құнына тең белгілі бір санына бөлінген серіктестік танылады, 
акционерлік қоғамның қатысушылары (акционерлер) оның міндеттемелері 
бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде 
қоғамның қызметіне байланысты болатын залалдар шегуге тәуекел етеді. 

Республикамыздың экономикасында акционерлік қоғамдар ашық және 
жабық акционерлік қоғамдар түрінде белгіленген.  
 Ашық акционерлік қоғам. Мұндай қоғамның қатысушылары өздеріне 
тиесілі акцияларды басқа акционерлердің келісімінсіз бөліп бере алады. Ашық 
акционерлік қоғам өзі шығаратын акцияларға ашық түрде жазылу жүргізуге 
және оларды заңдармен белгіленген жағдайларда еркін сатуға құқылы. 
 Жабық акционерлік қоғам. Мұндай қоғамның акциялары тек өз 
құрылтайшылары немесе алдын ала белгіленген адамдар арасында таратылады. 
Жабық акционерлік қоғам өзі шығаратын акцияларға ашық түрде жазылу 
жүргізуге не оларды сатып алуға алдын ала белгіленген тұлғалардан басқаларға 
ұсынуға құқығы жоқ. 
 Шаруашылық жүргізуші субъектілер Мемлекеттік тіркеуден өткен кезде, 
құрылтайшылардың салымына тең мөлшердегі немесе акцияларға жазылу 
сомасына тең мөлшердегі оның жарғылық капиталы құрылтай құжаттарында 
көрініс табады.  
 Акционерлік қоғамның жарғылық капиталының мөлшері бір акцияның 
номиналдық құны, қарапайым және басым артықшылығы бар акциялардың ара 
қатынасы қоғамның жарғысында жазылады және тиісті мемлекеттік органдарда 
тіркеледі. 
 Акционерлік қоғамның жарғылық капиталы сатып өткізілген 
акциялардың номиналдық құны бойынша бағаланады. Сатып-өткізілген 
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акциялардың нақты құнының олардың номиналдық құнынан жоғары болуы 
бухгалтерлік есепте жеке көрсетіледі және де ол акцияларды номиналдық 
құнынан төмен бағаға сатқан кезде сатып өткізілген акцияның нақты құны мен 
номиналдық құнының арасындағы айырманың орнын толтыру үшін 
пайдаланылады.   
 

Серіктестіктегі (акционерлік қоғамнан басқа)  капиталдың есебі 
 

Cеріктестіктегі жарғылық капиталдың есебі 
Сонымен, шаруашылық серіктестік ретінде - жарғылық капиталы 

құрылтайшылардың (қатысушылардың) үлесіне (салымдарына) бөлінген ұйым 
танылады. Құрылтайшылардың (қатысушылардың) салымдары есебінен 
құрылған, сондай-ақ шаруашылық серіктестіктің қызметі барысында өндіріліп 
алынған мүлікті иелену  құқығы серіктестікке тиесілі болады.  

Серіктестіктің жарғылық капиталы құрылтай келісім шартында белгіленген 
мөлшерде, құрылтайшылардың салымдарының негізінде құрылады.   

Серіктестік капиталының бухгалтерлік есебі жалғыз ғана меншік иесінің 
бухгалтерлік есебін жүргізуге өте ұқсас келеді. Бірақ оның басты ерекшелігі – 
салынған капиталдың, қайтарып алынған капиталдың және қатысушылар 
арасындағы табыстың бөліп таратылуының есебі серіктестіктің әрбір 
құрылтайшысы бойынша жеке шот ашу арқылы жүргізіледі. 

Бухгалтерлік баланстың «Салымдар мен пайларң бабында осы шот 
бойынша ашылған аралық шоттардың қалдықтары жеке көрсетілуі тиіс.   

Құрылтайшылардың серіктестіктің жарғылық капиталына қосқан үлесі 
ретінде ақша қаражаттары, материалдық емес активтер, ноу-хау, негізгі 
құралдар жерді пайдалану құқығы және басқа активтер қабылдануы мүмкін.  
Салым ретінде қабылданатын активтер серіктестікке берілу күнінде сол күнгі 
әділетті нарықтық бағасымен бағалануы тиіс. 

Жарғылық капиталдың бары мен қозғалысының есебішоттар жоспарының 
5000 «Жарғылық капиталң бөлімшесінің шоттарында жүргізіледі. Бұл бөлімше 
шоттары пассивті, күрделі болып табылады. Бұл шоттарда тек меншік иелерінің 
шешімі бойынша  құрылтай құжаттарына тиісті өзгерістер енгізгеннен кейін 
ғана жарғылық капиталдың көбеюі немесе азаюы бойынша бухгалтерлік 
жазулар орындалады. 

5000 «Жарғылық капиталң бөлімшесінің шоттары бойынша қалдық, егер 
кәсіпорын өзінің жарғылық капиталын толық құраған болса, құрылтай 
құжаттарында көрсетілген жарғылық капиталдың мөлшеріне сәйкес болуға 
тиісті. 

Түрлі шаруашылық жүргізуші субъектілердің жарғылық капиталының 
көлемі, жоғарыда атап өтілгендей, Қазақстан Республикасының заңдық 
құжаттарымен шектеледі. 
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Кәсіпорынның жарияланған капиталы бойынша құрылтайшылардың әлі 
салынбаған салымы төленбеген капитал  деп аталады. Төленбеген капиталдың 
есебішоттар жоспарының активті, күрделі 5110 «Төленбеген капиталң шотында 
жүргізіледі. Жарияланған жарғылық капитал толық төленген жағдайда бұл шот 
бойынша қалдық болмайды, ал егер керісінше қалдық қалса, онда бұл жарғылық 
капиталдың толық төленбегендігін білдіреді. 
 Төменде серіктестіктің жарғылық капиталының құрылуының  
бухгалтерлік есепте бейнеленуін мысал арқылы көрсетеміз. 
 Мысалы, «ГүлЖанң жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
құрылтайшылары  140 000 теңге көлемінде жарғылық капитал жариялады. 
а) серіктестіктің құрылтай келісім шартында анықталған  жарғылық  
    капиталының сомасына мынадай бухгалтерлік жазу орындалады: 
 

                                                                             ДТ                КТ 
5110 «Төленбеген капиталң                                                                            140 000                                                                                                           
                                           5030 «Салымдар мен пайларң                                                     140 000 
 
б) жарияланған салымдардың құны айналымнан тыс және айналымдағы  
    активтер түрінде төленді, бұл жағдайда келесі жазулар орындалады: 

                                                                               ДТ                  КТ 
2730 «Материалды емес активтерң,                                                           20 000 
2410  «Негізгі құралдарң,                                                                               80 000   
1310 «Материалдарң,                                                                                    30 000 
1330 «Тауарларң бөлімшелерінің шоттары                                               10 000  
                                                5110 «Төленбеген капиталң                                                    140 000                                                                                                           

 
Қаржы-шаруашылық қызметі нәтижесінде алынған таза табыстың 

(зиянның) есебі 
Қаржы-шаруашылық қызметпен айналысу барысында кәсіпорындар, 

әдетте, негізгі қызметінен және қосалқы қызметінен  табыс алады. Есепті мерзім 
ішінде кәсіпорын осы көздерден түскен табыстарды және осы табысты табу 
мақсатында жұмсалған шығындарды жеке жинақтап, есепті мерзім аяғында таза 
табысты (пайданы) анықтауда басшылыққа алынып жүрген заңдық-нормативтік 
актілер бойынша кәсіпорынның таза табысын (пайдасын) немесе шеккен 
зиянын анықтайды.   
Есепті мерзімдегі жиынтық табыстың немесе зиянның есебін жүргізу үшін 5610 
«Жиынтық пайда (жиынтық зиян)ң шоты пайдаланылады.  
Жыл бойы субъектінің шаруашылық қызметінің әр түрінен алынған табыстар 
(түсімдер) 6010 «Негізгі қызметтен түскен табысң бөлімшесінің шоттарында 
(6280), 6280-Басқа да табыстар бөлімшесінің шоттарында  жинақталады. 

Ал, 7010 «Сатылған тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік 
құның бөлімшесінің шоттарында , 7110 «Тауарларды (жұмыстарды, 
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қызметтерді) сатып өткізу бойынша шығыстарң кіші бөлімінің 7110 
«Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып-өткізу бойынша шығыстарң 
шотында, 7210 «Жалпы және әкімшілік шығыстарың бөлімшесінің 7211 
«Жалпы және әкімшілік шығыстарың шотында, 7310 «Проценттер бойынша 
шығыстарң бөлімшесінің 7310 «Проценттер бойынша шығыстарң шотында, 
7470 «Қосалқы қызмет бойынша шығыстарң бөлімшесінің шоттарында , 7710 
«Табыс салығы бойынша шығыстарң бөлімшесінің 7710 «Табыс салығы 
бойынша шығыстарң шотында, 7510 «Төтенше жағдайлардан және тоқтатылған 
операциялардан алынатын табыс (зиян)ң бөлімшесінің шоттарында , 7620 
«Басқа ұйымдарға үлестік қатысудан алынатын табыс (зиян)ң бөлімшесінің 
7620 «Басқа ұйымдарға үлестік қатысудан алынатын табыс (зиян)ң шотында 
есепті кезең ішінде алынған табыс алумен (түсіммен) байланысты жұмсалған 
шығындар жинақталады. 

Мысалы, «ГүлЖанң жауапкершілігі шектеулі серіктестігі негізгі қызметтен 
450000 теңге, ал қосалқы қызметтен 280000 теңге табыс алды делік, есепті 
мерзімнің аяғында алынған табыстардың сомасына төмендегі бухгалтерлік жазу 
орындалады:                

                                                                                     ДТ                  КТ 
         6010  «Негізгі қызметтен түскен табысң  
             бөлімшесінің шоттары,                                                                        450000 
        6280 «Қосалқы қызметтен түскен табысң  
            кіші бөлімінің шоттары                                                                        280000   
                                                          5610 «Жиынтық табыс (зиян)ң                                     730000                                                                                                           

 
6230 «Атқарушы үкімет органдарының субсидияларың шоты бойынша 

жекелеген шараларды қаржыландыруға арналған әртүрлі субсидиялар есепке 
алынатындығын ескеру қажет. Бұл шотта келесі жылға өтетін қалдық орын 
алуы мүмкін. Соған байланысты 541000 «Жиынтық табыс (зиян)ң шотына тек 
ағымдағы (есепті) жылға қатысты сомалар ғана көшіріледі. 

Мысалы, аталмыш кәсіпорында төтенше жағдайлардан және тоқтатылған 
операциялардан алынған табыстар -150000 теңге, сондай-ақ басқа ұйымдарға 
үлес қосудан алынған табыстар - 50000 теңге болды делік.  Бұл табыстардың 
сомасына төмендегі шоттар корреспонденциясы анықталды: 

                                                                              ДТ                        КТ 
      7510 «Төтенше жағдайлардан және тоқтатылған  
           операциялардан алынатын табыс (зиян)ң  
          бөлімшесінің шоттары,                                                                       150000 
     7620 «Басқа ұйымдарға үлестік қатысудан 
         алынатын табыс (зиян)ң                                                                      50000   
                     5610 «Жиынтық табыс (зиян)ң                                                                          200000                                                                                                           
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Жылдың аяғында 5610 «Жиынтық табыс (зиян)ң шотының дебетіне 7010 
«Сатып-өткізілген тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құның 
бөлімшесі шоттарының  кредитінен есептелінген шығыстар сомасы көшіріледі. 

Мысалы, «ГүлЖанң жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  қаржы-
шаруашылық қызметпен айналысу барысында негізгі  киім тазалау қызметін 
көрсетуге жұмсалған тікелей шығындарының сомасы – 350 000 теңге, қызметті 
сатып-өткізу шығыстары – 250 000 теңге және жалпы және әкімшілік 
шығыстары – 230 000 теңгені құрады делік. Бұл орындалған операциялар 
бухгалтерлік есепте мынадай жазулар арқылы бейнеленеді:  

                                                                                       
                                                                                                       ДТ                    КТ 

541000 «Жиынтық табыс (зиян)ң                                                                       830 000                                                                                                           
          7010 «Сатылған тауарлардың (жұмыстардың, 
                    қызметтердің) өзіндік құның                                                          350 000 

7110 «Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді)  
           сатып-өткізу шығыстарың,                                                             250 000       
7210 «Жалпы және әкімшілік шығыстарың                                              230 000 
 
6030 «Сатылған тауарларды қайтару және сату кезінде берілетін жеңілдік, 

сондай-ақ бағаны кемітуң бөлімшесінің шоттары бойынша табыстар және 
зияндар көрсетілуі мүмкін. Табыстардың сомасы 71 бөлімшесі шоттарының  
дебеті ал 541000 «Жиынтық табыс (зиян)ң шотының кредитінде көрсетіледі. 

541000 «Жиынтық табыс (зиян)ң шоты салыстырушы операциялық шот 
болып табылады. Бұл шотта субъектінің табысы (кредит 541000) және шығыны 
(дебет 541000) салыстырылады. 

Сонымен, «ГүлЖанң жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде  есепті 
жылдың нәтижесі бойынша алынған таза табыстың (пайданың) сомасына – 
100000 теңге (730000+200000-860000) келесі бухгалтерлік жазу орындалады: 

 
                                                                                               ДТ               КТ 

541000 «Жиынтық табыс (зиян)ң                                     100 000                                                                                                           
          54100 «Есепті жылдың бөлінбеген табысы  
                    (жабылмаған зияны)ң                                                       100 000 
       

Ал шеккен зиянның сомасына керісінше бухгалтерлік жазу орындалады: 
   
  ДТ  54100 «Есепті жылдың бөлінбеген табысы (жабылмаған зияны)ң     
 КТ  541000 «Жиынтық табыс (зиян)ң                              

 
Есепті жылдың бөлінбеген табысының (жабылмаған зиянының) есебі 
 
Бөлінбеген табыстың (жабылмаған зиянның) есебін жүргізу үшін 5500 

«Бөлінбеген  пайда (жабылмаған зиян)ң бөлімшесінің мынадай синтетикалық 
шоттары пайдаланылады: 
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5510 «Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған зияны)ң, 
5520 «Өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған зияны)ң. 
Есепті жылдың бөлінбеген пайдасының (жабылмаған зиянының) есебі 5510 

«Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған зияны)ң шотында 
жүргізіледі. Бұл шотта есепті жылда алынған бөлінбеген табыс немесе 
жабылмаған зиян сомасының бары мен олардың қозғалысы жөніндегі 
ақпараттар жинақталады. 

5510 шотқа есепті жылдың аяғында есепті жыл ішінде жинақталған 
табыстың немесе зиянның сомасы көшіріледі. Бұған мынадай шоттар 
корреспонденциясы анықталады: 

а) Жоғарыда келтірілген «ГүлЖанң жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінде есепті жылдың нәтижесі бойынша алынған таза табыстың 
(пайданың) сомасына – 100 000 теңге:                                                                                         

                                                                                        ДТ                   КТ 
5610 «Жиынтық табыс (зиян)ң                                   100 000                                                                                                                                        
          5510 «Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы  
                    (жабылмаған зияны)ң                                                        100 000        
              

ә) Ал, мысалы, «Нұрң жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  2000 жылдың 
қаржылық нәтижесін 50 000 теңге зиянмен аяқтады делік, яғни есепті жылда 
шеккен зиянның сомасына:  

                                                                                    ДТ                  КТ 
54100 «Есепті жылдың бөлінбеген табысы  
           (жабылмаған зияны)ң                                         50 000      
          541000 «Жиынтық табыс (зиян)ң                                             50 000 
 

Егер «Нұрң жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өзінің кәсіпкерлік 
қызметінен шеккен зиянды жабуға алдыңғы жылдары құрылған резервтік 
капиталдың қаржыларын пайдаланған болса, ол мынадай бухгалтерлік жазу 
арқылы көрсетіледі: 

                                                                                               ДТ               КТ 
5460 «Басқадай  резервтік капиталң                                50 000                                                                                                           
          54100 «Есепті жылдың бөлінбеген табысы   
                    (жабылмаған зияны)ң                                                         50 000 

Бөлінбеген табысты көбейтуге негізгі құралдарды және ұзақ мерзімді 
инвестицияларды қайта бағаланудан (индекстеуден) алынған қаржылар 
пайдаланылуы мүмкін. Мысалы, «ГүлЖанң жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі меншікті негізгі құралдарына 8000 теңге сомасына қайта бағалау 
жүргізді делік. Оған мынадай шот корреспонденциясы анықталады: 

                                                                                   ДТ                  КТ 
5420 «Негізгі құралдарды қайта бағалаудан алынған  
           қосымша төленбеген капиталң                                        8 000                                                                                                           
          54100 «Есепті жылдың бөлінбеген табысы  
                     (жабылмаған зияны)ң                                                                      8 000 

 312  



 
54100 «Есепті жылдың бөлінбеген табысы (жабылмаған зияны)ң шотының 

дебеті бойынша төмендегі шаруашылық операциялары көрсетіледі: 
1. Мысалы, «ГүлЖанң жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  алынған 

100000 теңге таза табысынан  құрылтай құжаттарында белгіленген 
мөлшерде резервтік капиталды құруға 56 000 теңге аударым жасады 
делік:  

                                                                      ДТ                КТ 
54100 «Есепті жылдың бөлінбеген табысы  
           (жабылмаған зияны)ң                                                  56 000 
         5410 «Резервтік капиталң бөлімшесінің шоттары                          56 000 
 

2. Шаруашылық серіктестіктердің қатысушыларына табыс төлеуге 
жұмсалатын есепті жылдың бөлінбеген табысының сомасына, мысалы, 
«ГүлЖан  жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде оның құрылтайшысының 
біріне - Бекжұманова Гүлсараға 55 000 теңге табыс бөліп таратылды делік, онда 
бұл операцияға мынадай шоттар корреспонденциясы орындалады: 

 
                                                                       ДТ                     КТ 

54100 «Есепті жылдың бөлінбеген табысы  
           (жабылмаған зияны)ң                                              55 000 
         3390 «Басқадай кредиторлық борыштарң                                     55 000 

 
Есепті жылдың аяғында бөлінбеген табыстың (жабылмаған зиянның) 

сомасы өткен жылдардың бөлінбеген табысы (жабылмаған зияны) шотына 
көшіріледі: 

а) Егер «ГүлЖанң жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қаржы 
шаруашылық қызметі нәтижесінде алынған бөлінбеген табысты өткен 
жылдардың бөлінбеген табысы шотына көшірсе – 100 000 теңге сомасына: 

 
                                                                                                             ДТ                КТ 

54100 «Есепті жылдың бөлінбеген табысы  
           (жабылмаған зияны)ң                                                       100 000 
         54600 «Өткен жылдардың бөлінбеген табысы       

            (жабылмаған зияны)ң                                                                  100 000                                  
 
ә) Ал, «Нұрң жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қаржы шаруашылық 

қызметі нәтижесінде алынған жабылмаған зиянды өткен жылдардың 
жабылмаған зияны шотына көшірді делік – 50 000 теңге сомасына: 

 
                                                                ДТ              КТ 

 54600 «Өткен жылдардың бөлінбеген табысы       
  (жабылмаған зияны)ң                                                50 000                                   
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           54100 «Есепті жылдың бөлінбеген табысы  
                      (жабылмаған зияны)ң                                                         50 000 

Жоғарыда келтірілген бухгалтерлік жазудан кейін 54100 шот бойынша 
қалдық қалмауы тиіс. 

Серіктестікте алынған таза табыстың (пайданың) оның 
қатысушылары арасында бөліп таратылуы және зиянның жабылу тәртібі 

 Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметі барысында алынған 
пайданың бөліп таратылу (жұмсалуы) тәртібі және шеккен зиянның жабылу 
тәртібі серіктестіктің құрылтай құжаттарында белгіленген шарттар бойынша 
жүзеге асырылады. Серіктестіктің пайдасының бөліп таратылуы және зиянының 
жабылу тәртібі  кәсіпорынның жарғылық құжаттарында түсінікті және міндетті 
түрде айқындалуы қажет, себебі серіктестер (қатысушылар) арасындағы бұл 
мәселе жайындағы өзара келіспеушіліктері мен  дау-дамайлары құрылтай 
құжаттарында алдын-ала жасалған шарттар бойынша шешіледі. Егер құрылтай 
келісім шартында бұл мәселенің тәртібі қарастырылмаған болса, онда 
бухгалтерлік есептің халықаралық стандартына сәйкес табыстың бөліп 
таратылуы және зиянның жабылуы қатысушылардың әрқайсысына теңдей 
бөліктермен бөлу арқылы жүзеге асырылады. Сондай-ақ, егер де құрылтай 
құжаттарында тек табыстың бөліп таратылуының тәртібі ғана қарастырылған 
болса, онда зиянның да бөліп таратылуы сол тәртіппен жүзеге асырылуы тиіс.  
 Бухгалтерлік есептің халықаралық тәжірибесіне сәйкес серіктестіктің 
қаржы-шаруашылық қызметі нәтижесінде алынған табысын негізінен үш 
бөлікке бөлуге болады: 
1. қатысушылардың капиталына дивидендтер (оны салынған капитал үшін 

проценттер түрінде де қарастыруға болады); 
2. қатысушылардың көрсеткен қызметі үшін берілетін компенсация  
    (қатысушының еңбек ақысын жатқызуға болады); 
3. коммерциялық тәуекелділіктен алынатын табыс (шаруашылық  
     қызметтен алынатын табыс). 

Табыстың мұндай үшке бөлінуі, қатысушының серіктестікке қанша салым 
салғандығын нақты анықтауға мүмкіндік береді. 

Серіктестің қатысушыларының барлығы жарғылық капиталға теңдей 
бөліктермен үлес қосқан болса, серіктестіктің қаржы шаруашылық қызметі 
барысында бірдей уақыт жұмыс атқарып, олардың әрқайсысының басқару 
қабілеттері бірдей болатын болса, онда табыс пен зиянның әрбір қатысушыға  
тең мөлшерде бөліп таратылуы  әрине әділ болып саналады. Алайда, 
қатысушылардың әртүрлі көлемде үлес қосуы және олардың әрқайсысы 
кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі барысына түрлі деңгейде өздерінің 
басқарушылық, іскерлік қабілеттерін сіңірген болса, онда әрине сәйкесінше 
табыс пен зиянның қатысушылар арасында бөліп таратылуы теңдей 
бөліктермен жүзеге асырылмауы тиіс. Осы ерекшеліктерді ескере отырып, 
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халықаралық бухгалтерлік есеп тәжірибесінде пайданы (таза табысты) бөліп 
таратудың негізгі үш әдісі ажыратылады: 

1. тағайындалған (тіркелген) пропорция бойынша; 
2. салынған капиталының көлемі бойынша; 
3. еңбек ақының мөлшері және капиталдан алынатын проценттердің 

көлеміне байланысты тағайындалған нормалар бойынша.   
Тағайындалған (тіркелген) пропорция бойынша пайданы (таза табысты) 

бөліп тарату әдісі. Бұл әдіс бойынша  әрбір қатысушының табысты бөлуде 
алатын үлесі құрылтай құжаттарында алдын - ала белгіленеді.        
Мысалы: Бекжұманова Гүлсара мен Әлжанова Жансая 2012 жылдың 3 
қаңтарында киім тазалау қызметін көрсетумен айналысатын «ГүлЖанң 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құрды делік. Кәсіпорынды құру кезінде  
жасалынған құрылтай құжатында, екі жақтың келісімімен, алынатын табыс 
төмендегідей қатынаспен бөліп таратылды: Гүлсара 55 пайыз және Жансая 45 
пайыз. 2012 жылдың нәтижесі 100 000 теңге таза табыспен аяқталды, 
нәтижесінде табыстың бөліп таратылуына төмендегі бухгалтерлік жазулар 
орындалады: 

                                                                                        ДТ               КТ 
31 желтоқсан 2012 жыл  
 Есепті жылдың бөлінбеген таза табысы  
(жабылмаған зияны)                                                                                         100 000 
             Гүлсараның салған капиталы (100 000*55%)                                                       55 000 
             Жансаяның салған капиталы (100 000*45%)                                                       45 000 
 

Салынған капиталының көлемі бойынша пайданы (таза табысты) бөліп 
тарату әдісі. Егер қатысушылардың салған капиталдарының үлесі әртүрлі 
болып,  капиталдың бір бөлігі кәсіпорынға табыс әкелуге үлкен ықпалын 
тигізіп, ал екінші бір бөлігі аз ықпал тигізетін жағдайда салған капитал 
бойынша табысты бөліп тарату әдісі пайдаланылады. 
Мысалы: 2012 жылдың қаржылық нәтижесі 100 000 теңге таза табыспен 
аяқталды делік, ал Гүлсара мен Жансаяның салған капиталы бойынша қозғалыс 
келесідей болды: 
 
        Гүлсараның                         Жансаяның                      Гүлсараның қайтарып              Жансаяның қайтарып                                                              
          капиталы                             капиталы                               алған капиталы                        алған капиталы 
 
           3.01. 75 000                                3.01. 65 000                          1.05. 20 000                                 1.06. 20 000 

                                     1.08. 10 000  
Гүлсара мен Жансаяның бастапқы салған капиталдарының сальдосы 

төмендегіше болды: 
 
                              Капитал (тг)          Капиталдың  
                                                             үлестік салмағы 
Гүлсара                75000          75 000/140 000*100=54% 
Жансая                65000          65 000/140 000*100=46%  
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                        140000 
 
Егер құрылтай құжаттарында алынған табысты бастапқы салынған 

капиталдың үлесі бойынша бөліп тарату көзделген болса, онда «ГүлЖанң 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қатысушыларының арасында таза 
табыс 100 000 теңге төмендегіше бөліп таратылады: 

Гүлсара 100 000*54%=54 000  
Жансая 100 000*46%=46 000 
Бұл мысалдан байқайтынымыз, Гүлсара мен Жансаяның кейінгі салған 

капиталы табыстың бөліп таратылуына қатысты емес деп шешіп, табысты бөліп 
таратуда тек бастапқы салынған капитал маңыздырақ деген пайымдау бойынша 
үлесін анықтайды.    

Егер есеп беру мерзімінің ішінде қосымша капитал салынған болса және 
қатысушылар белгілі бір себептермен капиталдарын қайтарып алған болса, 
мұндай қозғалыстың нәтижесінде, әрине,  әрбір қатысушының үлесі өзгеріске 
ұшырайды. Сондықтан да  қатысушылар капиталдың көлемі бойынша табысты 
бөліп тарату әдісін пайдаланған болса, онда капитал үлесін анықтауда бастапқы 
салынған капитал негізге алына ма немесе барлық салынған капиталдың орташа 
үлесі бойынша үлес анықтала ма соны міндетті түрде айқындап алулары керек.   

Егер қатысушылар есепті кезең (жыл) ішінде капитал көлемі  елеулі 
өзгеріске ұшырайды деп есептесе, онда қатысушылар табысты бөліп таратуда 
есепті кезең ішіндегі орташа капиталдың құнын анықтау арқылы таза табысты 
бөліп тарату үлесін анықтайды. 

Мысалы: Гүлсара мен Жансая 2012 жылдың 3 қаңтарында 75 000 және 65 
000 теңгеге капитал салды. 2012 жылдың 1 мамырында Гүлсара 20 000 теңге, ал 
Жансая 2012 жылдың 1 маусымында 20 000 теңге капиталдарын қайтарып 
алған. Сонымен бірге 2012 жылдың 1 тамызында Жансая 10 000 теңгеге 
қосымша капитал салды. Есепті жылдың нәтижесі 100 000 теңге таза табыспен 
аяқталды. Осы мәліметтерді пайдалана отырып, капиталдың орташа құнын 
есептеу әдісі және соның негізінде  таза табысты бөліп тарату тәртібі төмендегі 
кестеде (10.1.) берілді.  

Сонда, Гүлсараның алатын үлесі 61667 тг/119167*100%=51,8% 
Жансаяның алатын үлесі 57500 тг/ 119167*100%=48,2% 
Пайданың бөліп таратылуы төмендегіше болады: 
Гүлсараның алатын пайдасы 100000*51,8%=51800 теңге 
Жансаяның алатын пайдасы 100000*48,2%=48200 теңге 

Бұл есептеуде негізгі үш көрсеткіш анықталуға тиісті: 1) орташа капитал 2) 
орташа капиталдың үлесі 3) қатысушылардың пайданы бөлуде және зиянды 

жабуда әрқайсысының алатын үлесі. Әрбір қатысушының орташа капиталының 
үлесін анықтағанда капиталдағы болған өзгерістердің барлығы есепке алынуы
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10.1 Кесте - Капиталдың орташа үлесі (тг) 
 

Қатысу-
шылар 

Кезең Капитал + Айлар 
саны 

- Жиынтығы  Орташа 
капитал 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Гүлсара 03.01.2001ж.–

01.04.2001ж.  
75000 + 4 - 300000  

 01.05.2001ж.-  
31.12.2001ж. 

55000 + 8 - 440000  

                                                        12                740000/12 = 61667 
Жансая 03.01.2001ж.–

01.05.2001ж.  
65000 + 5 + 325000  

 01.06.2001ж.-  
01.07.2001ж. 

45000 + 2 + 90000  

 01.08.2001ж.-  
31.12.2001ж. 

55000 + 5 + 275000  

                                                         12             690000/12 = 57500 
                                            Барлық капиталдың орташа құны    119167     

 
тиіс, себебі ақпараттың толық болмауы қатысушының орташа капиталының 
үлесін қате анықтауға әкеліп соқтыруы мүмкін. Кестедегі есептеулерден көріп 
отырғанымыздай, салынған капиталдың өзгеруінен кейінгі қалған капиталдың 
сомасы (3-ші бағана) және капиталдың пайдаланылу мерзімі (5-ші бағана) өте 
маңызды көрсеткіштер болып табылады, сондықтан ол ақпараттарды мұқият 
тексеруден өткізу қажет. Содан соң капитал сомасы (3-ші бағана) 
пайдаланылған айлар санына (5-ші бағана) көбейтіліп өзара қосылады, алынған 
жиынтық сома есепті кезең (жыл) ішіндегі айлар санына (12 ай) бөлініп әр 
қатысушының орташа капиталының көлемі анықталады. Нәтижесінде әрбір 
қатысушының капиталдарының орташа құны қосылып, кәсіпорынның жалпы 
орташа капиталының құны есептелінеді. Ал әрбір қатысушының бүкіл 
кәсіпорын капиталында алатын үлесі әрбір қатысушының жылдық орташа 
капиталының кәсіпорынның жалпы орташа капиталының құнына қатынасы 
арқылы есептелінеді. 
 Пайданың (таза табыстың) бөліп таратылуына төмендегі бухгалтерлік 
жазулар орындалады: 
 
2001 жылдың 30 желтоқсанында 
                                                                                                     ДТ              КТ 
54100  «Есепті жылдың бөлінбеген таза табысы  
(жабылмаған зияны)ң                                                          100000 
           3397 «Басқадай кредиторлық 
                 борыштар-Гүлсараға есептелген табысң                             51800  
          3395 «Басқадай кредиторлық 
                 борыштар-Жансаяға есептелген табысң                             48200      
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Қатысушының жалақысын, салынған капиталға проценттер және 
тіркелген ставка бойынша пайданы (таза табысты) бөліп тарату әдісі. 
Әдетте, қатысушылар түрлі көлемде капитал салады, сондықтан кейбір 
серіктестіктер қатысушыларға жалақы тағайындау немесе салынған капиталға 
проценттер белгілеу арқылы пайданы бөлуді жүзеге асырады. Мұнда 
проценттер мен жалақы пайданы анықтау барысында шегеріске 
жатқызылмайды.  

Мысалы: Гүлсара мен Жансая мынадай жалақы алып отыруға келісті: 
11000 теңге және 9000 теңге. Қалған пайда өзара теңдей бөлінуі тиіс. Есепті 
кезең нәтижесінде 100 000 теңге пайда алынды, сонда бухгалтерлік есепте 
төмендегі жазулар орындалуы тиіс: 

      
 Қатысушылар Бөліп таратылатын 

таза табыс (пайда) Гүлсара Жансая 
Бөліп таратылатын таза табыс 
(пайда) 

  100000 

Жалақының бөліп таратылуы:    
Гүлсара 11000   
Жансая  9000 20000 
Жалақыны шегергеннен кейінгі 
қалған таза табыстың (пайданың) 
көлемі 

   
 

80000 
Қалған таза табыстың (пайданың) 
теңдей бөліп таратылуы 

   

Гүлсара 40000   
Жансая  40000 80000 
Жиынтығы 51000 49000 100000 

 
Тиісті бухгалтерлік жазу: 
                                                                           ДТ             КТ 
Бөлінбеген табыс (жабылмаған зиян)                        100 000 
              Гүлсараға есептелген табыс                                            51 000 
             Жансаяға есептелген табыс                                             49 000 
 
Қатысушыларға берілетін жалақының мөлшері олардың әрқайсысының 

кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі барысында қаншалықты жұмыс 
атқарғанынына байланысты  дифференцияланған болып табылады.  

Сонымен қатар, қатысушылар пайданы бөліп таратуда жалақының 
мөлшерімен қатар бастапқы салынған капиталдан белгіленген мөлшерде 
процент алу шарттарын қарастыруы мүмкін. 

Мысалы: Гүлсара мен Жансая таза пайданы бөліп таратуда 11000 және 
9000 теңге көлемінде жалақы мөлшерін, сондай-ақ бастапқы салынған 
капиталдан әрқайсысы 15 пайыз көлемінде үстеме алу шарттарын қарастырды 
делік, ал есепті жылдың пайдасы 100 000 теңге құраған болса, онда 
бухгалтерлік есепте келесі есептеулер орындалады: 
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 Қатысушылар Бөліп 
таратылатын 

пайда 
Гүлсара Жансая 

Бөліп таратылатын пайда мөлшері   100000 
Жалақы:    
Гүлсара  11000   
Жансая  9000 20000 
Жалақыны шегергеннен кейінгі қалған 
пайда мөлшері 

  80000 

Бастапқы салынған капитал бойынша 
есептелген үстеме мөлшері: 

   

Гүлсара (75000*15пайыз=11250) 11250   
Жансая (65000*15пайыз=9750)  9750 21000 
Үстеме мөлшерін шегергеннен кейін 
қалған пайда мөлшері 

  59000 

Қалған пайданың теңдей бөліп 
таратылуы: 

   

Гүлсара 29500   
Жансая  29500 59000 
Жиынтығы 51750 48250 100000 

 
Есептеулер нәтижесінде орындалатын бухгалтерлік жазу: 
                                                                           ДТ             КТ 
Бөлінбеген табыс (жабылмаған зиян)                        100000 
              Гүлсараға есептелген табыс                                            51750 
             Жансаяға есептелген табыс                                             48250 
 
Егер құрылтай құжатында пайданы бөліп таратуда жалақы және салынған 

капиталға үстеме алу шарттары қатар қарастырылған болса, ал есепті жылдың 
алынған пайдасы оны бөліп таратуға жеткіліксіз болған жағдайда бұл сомалар 
(зиян) бөліп таратылуы тиіс. Мысалы, жалақыны және капиталға үстемені бөліп 
таратқаннан кейін пайда теріс сомаға (зиянға) айналуы мүмкін. Мұндай зиянды 
бөліп тарату шарттары құрылтай құжатында міндетті түрде қарастырылуы 
қажет. Сонымен қатар, қатысушылар кәсіпорынның шаруашылық қызметінің 
қаржылық нәтижесі зиянмен аяқталған жағдайда, мұндай зиянның бөліп 
таратылу тәртібін де құрылтай құжатында қарастыруы керек.  Егер құрылтай 
құжатында мұндай шарттар қарастырылмаса, онда шеккен зиянды бөліп тарату 
қатысушылар арасында теңдей бөліну арқылы жабылады. 

Мысалы: Қатысушылар пайданы бөліп таратуда төмендегі келісім-шартқа 
отырды делік:   
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 Жалақы Салынған капиталға                                                     
үстеме мөлшері 

Бастапқы салынған 
Капитал көлемі 

 
Гүлсара 45000 Бастапқы капиталдан 15 пайыз 

үстеме 
75000 

Жансая 
35000 Бастапқы капиталдан 15 пайыз 

үстеме 
65000 

 
Егер есепті кезеңнің қаржылық нәтижесінде пайда 100000 теңгені құраса, 

жалақы мен салынған капиталға үстемені бөліп тарату төмендегі ретпен 
орындалады: 

 
 Қатысушылар Бөліп 

таратылатын 
пайда 

Гүлсара Жансая 

Бөліп таратылатын пайда мөлшері   100000 
Жалақы:    
Гүлсара  45000   
Жансая  35000 80000 
Жалақыны шегергеннен кейінгі 
қалған пайда мөлшері 

   
20000 

Гүлсара (75000*15пайыз=11250) 11250   
Жансая (65000*15пайыз=9750)  9750 21000 
Үстеме мөлшерін шегергеннен кейін 
алынған зиян мөлшері 

   
-1000 

Алынған зиянның бөліп таратылуы:    
Гүлсара -500   
Жансая  -500 -1000 
Жиынтығы 55750 44250 100000 

 
Есептеулер нәтижесінде орындалатын бухгалтерлік жазу: 
                                                                           ДТ             КТ 
Бөлінбеген табыс (жабылмаған зиян)                        100000 
              Гүлсараға есептелген табыс                                             55750 
             Жансаяға есептелген табыс                                              44250 
 
Кәсіпорынның Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі жөніндегі 

қорытынды есебінде пайданың бөліп таратылуы төмендегідей  болады: 
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«ГүлЖанң жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің  
31 желтоқсан 2001 жылға  

Қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижесі жөніндегі  
 қорытынды есебі 
(қысқартылып алынды) 

Таза пайда мөлшері  100000 
Пайданың қатысушыларға бөліп таратылуы   
Гүлсара:   
Жалақы 45000  
Салынған капиталға үстеме 11250  
Жиынтығы  56250  
Алынған теріс соманың бөліп таратылуы -500  
Таза табысының үлесі  55750 
Жансая:   
Жалақы 35000  
Салынған капиталға үстеме 9750  
Жиынтығы  44750  
Алынған теріс соманың бөліп таратылуы -500  
Таза табысының үлесі  44250 
Бөліп таратылған таза пайда  100000 

 
Серіктестіктің таратылуы  
Егер серіктестіктің қатысушыларына:  
1) жаңа қатысушы келіп қосылса, 
2) алдыңғы қатысушының жарғылық капиталдағы үлесін басқа бір тұлға 

сатып алса, 
3) және қатысушылардың бірі қайтыс болса,  

онда бұл жағдайлар серіктестіктің таратылуына (dіssolutіon) әкеліп соғады. 
Таратылудан кейін қатысушылар кәсіпорында коммерциялық қызметті жүзеге 
асыру құқығы болмайды. Алайда қалған қатысушылар бастап қойған 
операцияларын аяқтауға құқылы немесе қатысушылар жаңа серіктестік құрып 
қаржы-шаруашылық қызметін әрі қарай жалғастыруы тиіс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Резервтік капитал есебі 
 Резервтік капитал бұл - бөлінбеген табыс есебінен құрылатын 
кәсіпорынның меншікті қаржысының бір бөлігі. 
 Резервтік капиталдың құрылу тәртібі заң актілерімен  және серіктестіктің 
құрылтай құжатымен реттеледі.  
 Резервтік капитал есебі 5400 «Резервтік капиталң бөлімшесінің пассивті 
шоттарында жүргізіледі. Мысалы, «ГүлЖанң жауапкер-шілігі шектеулі 
серіктестігі есепті жылы алынған таза табыстың – 100 000 теңге 45 000 теңгесін 
резервтік капитал құруға жұмсады делік, бұл операцияға төмендегі бухгалтерлік 
жазу орындалады:   
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                                                                                                                ДТ                 КТ 
54100 «Есепті жылдың бөлінбеген табысы  

                     (жабылмаған зияны)ң                                                      45 000 
                        5460 «Заңдармен белгіленген резервтік капиталң                             45 000 

 
Кейбір кәсіпорындарда есепті жылдың табысы болмаған немесе жеткіліксіз 

болған жағдайда серіктестік қатысушыларына табысты төлеу резервтік капитал 
қаржылары есебінен жүзеге асырылады. Мысалы, «ГүлЖанң жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 2000 жылы қатысушыларына (құрылтайшыларына) 150000 
теңге көлемінде табыс есептеді делік. Ал 2000 жылы алынған 100000 теңге таза 
табыс көлемі жеткіліксіз болып отыр, сондықтан кәсіпорын жетіспеген 50000 
теңгені 1999 жылы құрылған резервтік капиталдың қаржылары есебінен төледі, 
бұл операция келесі шоттар корреспонденциясымен бейнеленеді:   

 
                                                                                  ДТ              КТ 

5460 «Заңдармен белгіленген резервтік капиталң,                      50 000   
         3390 «Басқадай кредиторлық борыштарң                                             50 000 
  

Өткен есепті мерзімдерде құрылған резервтік капитал қаржылары есебінен 
осы есепті жылда кәсіпорынның шеккен зияны жабылу мүмкіндіктері де 
қарастырылуы мүмкін. Мысалы, «Нұрң жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
есепті 2000 жылы 50000 теңге көлемінде зиян шекті, құрылтайшылардың 
шешімі бойынша бұл зиян 1999 жылы құрылған резервтік капиталдың 
қаржылары есебінен жабылды, бұл операция төмендегі шоттар 
корреспонденциясы арқылы бейнеленеді:  

 
                                                                                                     ДТ               КТ 

5460 «Заңдармен белгіленген резервтік капиталң                  50 000                                                                                                           
           54100 «Есепті жылдың бөлінбеген табысы  
                     (жабылмаған зияны)ң                                                             50 000 
 
 Сондай-ақ, резервтік капиталдың қаржылары есебінен өткен жылдардың 
зияны жабылуы мүмкін. Мысалы, «Нұрң жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
1999 жылы 25000 теңге көлемінде зиян шекті делік, ол зиян 54600 «Өткен           
жылдардың бөлінбеген табысы (жабылмаған зияны)ң шотында есепке алынды, 
есепті 2000 жылда алынған таза табыстың есебінен құрылған резервтік 
капиталдың қаржылары есебінен өткен жылдың жабылмаған зиянын жабу 
жөнінде кәсіпорында шешім қабылданды, бұл операцияға мынадай шоттар 
корреспонденциясы орындалады:   

                                                                                                            ДТ              КТ 
5460 «Заңдармен белгіленген резервтік капиталң                         25 000                                                                                                          
           54600 «Өткен жылдардың бөлінбеген табысы  
                      (жабылмаған зияны)ң                                                                   25 000 
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 Резервтік капиталдың Заңмен белгіленген ең төменгі мөлшерінен артық 
(жоғары) құрылған резервтік капиталдың есебі жеке есепке алынуы тиіс, ол 
5450 «Басқадай резервтік капиталң шотында жүргізіледі. 5410-ші шот бойынша 
орындалатын шоттар корреспонденциясы 5460 шотқа ұқсас. 
 

 
 

Акционерлік қоғам капиталының есебі 
  

Акционерлік қоғам капиталының құрылу тәртібі жауапкершілігі шектеулі, 
косымша жауапкершілігі бар, толық және сенім серіктестіктеріндегі 
капиталдың құрылуынан бірқатар өзгешелігі бар, акционерлік қоғам 
капиталының құрылымын жалпы түрде төмендегі кесте арқылы беруге болады 
(схема 12.1.):  

 
Акционерлік қоғам капиталының құрылымы 

 

                                         Меншікті капитал 
 
 

Акционерлік капитал                                             Қосымша капитал, 
 

    Салынған капитал                                                            Негізгі құралдарды  
                                                                                                қайта бағалау                                                                                                                                               
                Артықшылығы  
                 бар акциялар                                                      Инвестицияларды  
                                                                                               қайта бағалау  
               Қарапайым акциялар  
          
         Қосымша төленген капитал  
 
          Бөлінбеген табыс  
 
 
 
 

Акционерлік қоғамда жарғылық капиталдың құрылуы Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексіне және басқадай заңдық құжаттарға 
сәйкес мемлекеттік тіркеу реестріне енгізілгеннен кейін жүзеге асырылады. 

Жарғылық капитал - құрылтай құжаттарымен анықталған мемлекет 
бөлген, құрылтайшылар қосқан үлес, еңбек ұжымы мүшелерінің пай жарнасы 

Резервтік капитал 
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негізінде ғимараттар, құрылыстар түрінде, материалдық құндылықтар, құнды 
қағаздар, ақша қаражаттары, жерді суды, басқадай табиғи ресурстарды 
пайдалану құқықтары түріндегі акционерлік қоғам қаражаттарының жиынтығы.  
Жарғылық капитал жарғыда анықталған уақыт ішінде құрылады. 

Акционерлік қоғамның жарғылық капиталының бары мен оның 
қозғалысының есебін жүргізу үшін бухгалтерлік есептіңшоттар жоспарында: 

5010 «Артықшылығы бар акцияларң, 
      5020 «Қарапайым акцияларң синтетикалық шоттары қаралған. 

Бұл шоттардың кредитінде акционерлік қоғамның жарияланған капиталы, 
яғни ационерлердің оның жарғылық капиталына қосатын үлестері бойынша 
қарыздарының сомасы көрсетіледі. Мысалы, «Тұлпарң акционерлік қоғамы 
жарғылық капиталын 300 000 теңге қарапайым акциялар және 200 000 теңге 
басым артықшылығы бар акциялар бойынша бөліп, жалпы көлемі 500 000 теңге 
жарғылық капиталын жариялады, ол мынадай шот корреспонденциясы арқылы 
бейнеленеді: 

                                                                                         ДТ                 КТ 
5110 «Төленбеген капиталң                                       500 000                                                                                                           

   5020 «Қарапайым акцияларң,                                               300 000       
   5010 «Артықшылығы бар акцияларң.                                  200 000 

 
Акционерлер үлесі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - 

теңгемен бағаланады. Үлесті бағалау тәртібі қоғам жарғысында анықталады. 
Бұған қоса акционерлер өздері қосқан үлес құны және оны анықтау әдісі 
жазылған құжат ұсынады.  

Егер де төлемнің басқа арнайы түрі қарастырылмаса, акцияны сатып алу 
нақты ақшамен жүргізіледі. 

Мысалы, аталмыш акционерлік қоғам акционерлерден ақша қаражаты 
түрінде келіп түскен салымдар сомасына – 45 000 теңге, мынадай бухгалтерлік 
жазу орындайды: 

       
                                                                                                                         ДТ           КТ 

1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың,                                40 000       
1010 «Кассадағы ұлттық валюта түріндегі нақты ақшаң                      5 000 
           5110 «Төленбеген капиталң                                                                                45 000                                                                                                          
 

Егер де төлем материалдық активтер және материалдық емес активтер 
түрінде болса, оның құны нарықтық бағасымен бағаланады. Салым түрінде 
жұмыс жасау және қызмет көрсету құқығын қосуға болмайды. Егер 
құрылтайшы мүлікті тек пайдалануға берген жағдайда салым мөлшері жалға 
алу құжатында көрсетілген жалдау төлемі көлемінде қатысушы үлесі болып 
табылып, құрылтай құжатында көрсетілген акционерлік қоғам қызметінің 
мерзіміне және қатысушылармен келісілген мерзімге есептеледі. 
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Мысалы, «Тұлпарң акционерлік қоғамы акционерлерден келіп түскен 
материалдық емес активтер, негізгі құралдар (негізгі құралдардың бағаланған 
құны амортизация сомасын және пайдалану мерзімін ескере отырып, оның 
ағымдағы құнынан тозу сомасы алынып тасталғандағы бағалау құнымен есепке 
алынады) және басқадай құндылықтар түріндегі салымдарды – 313 000 теңге 
сомасына кіріске алды делік, ол төмендегі бухгалтерлік жазу арқылы 
көрсетіледі: 

 
                                                                                            ДТ              КТ 

2730 «Материалдық емес активтерң,                          80000 
2410 «Негізгі құралдарң,                                                150000   
1310 «Материалдарң,                                                     58000 
1330 «Тауарларң бөлімше шоттары                            25000  
                        5110 «Төленбеген капиталң                                      313000                                                                                                           

 
Сондай-ақ, мысалы, акционерлердің бірі акция құнын негізгі құралдарды 

пайдалануға беру жолымен төледі делік – 56 000 теңге сомасына, оған мынадай 
шоттар корреспонденциясы анықталады: 

                                                                                                                             ДТ            КТ 
2730 «Басқадай материалдық емес активтерң                                  56 000 
                   5110 «Төленбеген капиталң                                                                 56 000                                                                                                           

 
Акционерлік қоғамының жарғылық капиталының көлемі көбейіп, азайып 

тұруы мүмкін. Акционерлік қоғамның жарғылық капиталының көбеюі қосымша 
акция шығару арқылы немесе бұрын шығарылған акцияның номиналдық 
құнының төмендегі себептердің әсерінен көтерілуі арқылы болуы мүмкін: 
- акционерлер мен қатысушылардың қосымша жарнасы; 
- есепті жылғы таза табыс және өткен жылғы бөлінбеген таза табыстың 

жинақталған сомасы. 
Қайтарылып алынған капитал – айналымнан алып тастау мақсатында 

акционерлерден сатып алынған меншікті акцияларының құны. 
 Қайтарылып алынған акциялардың есебі контрпассивті 5210 
«Қайтарылып алынған капиталң шотында жүргізіледі.  

Мысалы, «Тұлпарң акционерлік қоғамы жарғылық капиталын 100 000 
теңгеге азайту жөнінде шешім қабылдады, яғни алғаш тіркеліп жарияланған 
500000 теңге жарғылық капиталдың 100000 теңге көлеміндегі акциялары 
айналымнан алып тастау жөнінде шешім қабылданды делік.  

Акционерлерден қайтарылып алынған меншікті акциялардың құнына 
мынадай бухгалтерлік жазу орындалады: 

 
 
 

 325  



                                                                                                                   ДТ                         КТ 
5210 «Қайтарылып алынған капиталң                                                100 000                                      
          1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың,                        100 000     
 
Содан соң бұл операция жарғылық капитал шоттарында келесі шоттар 
корреспонденциясы арқылы көрініс табады: 

 

                                                                                                                     ДТ                   КТ 
5020 «Қарапайым акцияларң,                                                                  50 000                               
5010 «Артықшылығы бар акцияларң                                                      50 000 
              5210 «Қайтарылып алынған капиталң                                                            100 000                                      

 
   Акционерлік қоғам меншікті акцияларын сатып алу кезінде оларды 

номиналдық құнынан төмен немесе номиналдық құнынан жоғары бағаға сатып 
алуы мүмкін. Бұл айырмашылықтар бухгалтерлік есепте төмендегіше көрініс 
табады.    
 Мысалы, «Тұлпарң акционерлік қоғамы номиналдық құны 1000 теңге 
тұратын 100 дана меншікті акциясын қайта сатып алды.  
1 жағдай: «Тұлпарң акционерлік қоғамы 1 данасының  номиналдық құны 1000 
теңге тұратын 50 дана қарапайым акциясын «Нұрлың жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінен 45000 теңгеге қайта сатып алды, яғни акционерлік қоғам 
меншікті акцияларын номиналдық құнынан төмен бағаға сатып алды. Мұндағы 
әр акцияның сатып алу бағасы 900 теңге (45000 теңге/50 дана акция) болып 
отыр. Сөйтіп кәсіпорын 5000 теңге (50000-45000) таза табыс алды. Осы 
орындалған операцияға «Тұлпарң акционерлік қоғамы төмендегі шоттар 
корреспонденцияларын орындайды: 

 

1)                                                                                                                         ДТ                КТ 
      5210 «Қайтарылып алынған капиталң                                                    45 000                                      
                1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                      45 000                                      

 

2)                                                                                                                        ДТ                 КТ 
      5210 «Қайтарылып алынған капиталң                                                    5 000                                      
              54100 «Есепті жылдың бөлінбеген табысы  
                            (жабылмаған зияны)ң                                                                               5 000 
 

 
3)                                                                                                                        ДТ               КТ 

     5020 «Қарапайым акцияларң,                                                                   50 000                               
                5210 «Қайтарылып алынған капиталң                                                               50 000                                      
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2 жағдай: «Тұлпарң акционерлік қоғамы 1 дана акцияның номиналдық құны 
1000 теңге тұратын 50 артықшылығы бар акциясын «Ақ ниетң жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінен 58000 теңгеге қайта сатып алды, яғни акционерлік 
қоғам меншікті акцияларын номиналдық құнынан жоғары бағаға сатып алды.  
Мұндағы әр акцияның сатып алу бағасы 1160 теңге (58000 теңге/50 дана акция) 
болып отыр. Яғни акционерлік қоғам 8000 теңге (50000-58000) көлемінде зиян 
шекті. Акциялардың сатып алу құнының номиналдық құнынан жоғары болуы 
акционерлік қоғамның бухгалтерлік есебінде төмендегі жазулар арқылы 
бейнеленеді:  
 

1)                                                                                                       ДТ             КТ 
         5110 «Қайтарылып алынған капиталң                                                         58000                                      
               1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың                               58000                                      
 
 

2)                                                                                                                                                         ДТ              КТ 
       54100 «Есепті жылдың бөлінбеген табысы  
            (жабылмаған зияны)ң                                                                                   8000 
                        54100 «Қайтарылып алынған капиталң                                                          8000                                      

 
3)                                                                                                                                 ДТ            КТ 

        5020 «Артықшылығы бар акцияларң                                                             50000                               
                     5110 «Қайтарылып алынған капиталң                                                               50000                                      
 
 5110 шот бойынша аналитикалық есеп айналымнан алынған акциялардың 
түрлері, сериялары, реттік номерлері бойынша ведомостерде немесе 
машинограммаларда жүргізілуі тиіс. 
 Қосымша төленген капитал деп - акционерлік қоғамның меншікті 
акцияларының олардың номиналдық құнынан жоғары бағаға сатып өткізу 
нәтижесінде алынған эмиссиялық табысын айтамыз. Капиталдың бұл түрінің 
есебі 5030 «Қосымша төленген капиталң шотында жүргізіледі. Бұл шот пассивті 
қарапайым шот болып табылады, ол бойынша аналитикалык есеп жүргізілмейді. 
 Мысалы, «Тұлпарң акционерлік қоғамы 1 акциясының номиналдық құны 
1000 теңге тұратын 10 акциясын жалпы сомасы 15000 теңгеге сатып өткізді 
делік, яғни 1000 теңге (10000 теңге /10 акция) тұратын әрбір акцияны ол 1500 
теңгеден (15000/10) сатып-өткізді. Меншікті акциялар өзінің номиналдық 
құнынан жоғары бағаға сатып өткізілсе, номиналдық құны мен сатып өткізу 
бағасының айырма сомасына, біздің мысалымызда ол 5000 теңгеге тең (15000-
10000), келесі шоттар корреспонденциясы орындалады: 
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1)                                                                                                                             
                                                                                                                                  ДТ           КТ 
        1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттарың,          15000     

            5030 «Қосымша төленген капиталң                                                            5000 
             5110 «Төленбеген капиталң                                                                        10000 
 

 
2)                                                                                                                            ДТ            КТ 
       5030 «Қосымша төленген капиталң                                                        5000  
                     54100 «Есепті жылдың бөлінбеген табысы  
                                (жабылмаған зияны)ң                                                                        5000 

 
Қосымша төленбеген капитал деп - кәсіпорынның инфляцияға 

байланысты негізгі құралдарды, инвестицияларды және басқадай активтерді 
қайта бағалаудан алынған сомасын айтамыз. Мұндай капиталдың бары мен 
қозғалысының есебі 54 «Қосымша төленбеген капиталң бөлімшесінің 
шоттарында жүргізіледі. 

Мысалы, жоғарыда аталған акционерлік қоғам меншікті негізгі 
құралдарына және ұзақ мерзімді инвестицияларының бастапқы құндарына 
қайта бағалау (өсіру) жүргізді делік, негізгі құралдарды 5600 теңгеге, ал 
инвестицияларды 4000 теңгеге өсіріп қайта бағалады: 

                                                                                                                             ДТ          КТ 
2410 «Негізгі құралдарң бөлімше шоттары                                                     5600 
1150 «Қаржылық инвестицияларң бөлімше шоттары                                   4000        

5420 «Негізгі құралдарды қайта бағалаудан алынған  
      қосымша төленбеген капиталң                                                                     5600 
5440 «Инвестицияларды қайта бағалаудан алынған  
      қосымша төленбеген капиталң                                                                     4000 
   
Қайта бағаланған негізгі құралдар бойынша олардың жинақталған тозу 

сомасына тиісінше түзетулер енгізіледі, түзету сомасына: 
                                                                                                                            ДТ         КТ 

5420 «Негізгі құралдарды қайта бағалаудан алынған  
қосымша төленбеген капиталң                                                                         600 
            2420 «Негізгі құралдардың тозуың бөлімше шоттары                                   600  
 
 Негізгі құралдардың қызмет ету мерзімі ішінде табысқа көшірілмеген 
қайта бағалау сомасына және ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар есептен 
шығарылған кезде олардың қайта бағалау сомасына келесі шоттар 
корреспонденциясы орындалады: 
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                                                                                                                          ДТ                    КТ 
5420 «Негізгі құралдарды қайта бағалаудан алынған  
қосымша төленбеген капиталң                                                                      5000 
5440 «Инвестицияларды қайта бағалаудан алынған  
қосымша төленбеген капиталң                                                                      4000 
          54100 «Есепті жылдың бөлінбеген табысы  
           (жабылмаған зияны)ң                                                                                                  9000    
 
 Басқадай активтерді (шикізаттарды, материалдарды, отынды, дайын 
өнімді және т.б.) қайта бағалау бойынша операциялардың есебін жүргізу үшін 
5430 «Басқадай қосымша төленбеген капиталң шоты пайдаланылады. 
 5120,5030 кіші бөлімдер бойынша аналитикалық және синтетикалық есеп 
ведомостарда немесе машинограммаларда капиталдың түрлері бойынша 
жүргізіледі. 

Акционерлік қоғамның резервтік капиталының есебі 
Акционерлік қоғамдардың резервтік капиталының шамасы оның 

белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуден өтуге жататын құрылтай 
құжаттарында (жарғысында, құрылтай келісім шартында) анықталады. Осы 
құжаттарда есепті жылдың табысын бөлу (яғни табыстан резервтік капиталдың 
жасалыну тәртібі) айқындалады.   

Акционерлік қоғам қызметінің міндетті шарты - есепті жылдың табысы 
болмаған жағдайда немесе ол жеткіліксіз болған жағдайда құрылтайшыларға 
дивиденд төлеу үшін, сондай-ақ басқадай мүмкіндік болмаған жағдайда 
баланстық зиянды жабу үшін есепті жылдың бөлінбеген пайдасы есебінен 
резервтік капиталды құру болып табылады.  

Акционерлік қоғамның резервтік капиталының есебі 5410 «Резервтік 
капиталң бөлімшесінің төмендегі пассивті шоттарында жүргізіледі: 

5410 «Заңдармен белгіленген резервтік капиталң 
5460 «Басқадай резервтік капиталң 

    Резервтік капитал жарғыда анықталған шама мөлшеріне жеткенше жыл 
сайынғы  бөлінбеген табыстан есептелініп отырады. Акционерлік қоғамның 
резервтік капиталының есебі алдында қарастырылған серіктестіктердің 
резервтік капиталының есебіне ұқсас. 

Акционерлермен дивиденд бойынша есеп  айырысу операцияларының есебі  
Акциялар бойынша дивиденд есепті  жылдың бөлінбеген таза табысы 

есебінен  төленеді.  
Акционерлік жиналыс таза табысты  жұмсау тәртібі мен бағытын анықтап, 

акционерлерге төлеуге тиісті соманы бөледі,  бір қарапайым акцияға төленетін 
дивиденд мөлшерін бекітеді.  

Таза табыс жетіспеген жағдайда акционерлер жиналысы резервтік 
капиталдың  есебінен немесе басқа көздерден дивиденд төлеу шешімін 
қабылдайды.  
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Мысалы, аталмыш акционерлік қоғам өз акционерлеріне  есепті жылдың 
бөлінбеген таза табысынан 5800 теңге көлемінде дивиденд төлеуге шешім 
қабылдады, бұл операцияға мынадай шоттар корреспонденциясы анықталады:  

 
                                                                                                                         ДТ                   КТ 

54100 «Есепті жылдың бөлінбеген табысы  
(жабылмаған зияны)ң                                                                                     5800    

     3030 «Қарапайым акциялар бойынша  есеп айырысуң                                           5000   
     3030 «Артықшылығы бар акциялар бойынша есеп  

айырысуң                                                                                                          800 
 
Акционерлік қоғамда дивиденд табыс  салығы төленген соң есептеледі.  
Таза табыс жетіспеген жағдайда  дивиденд басқа көздерден төленеді. Оған 

бухгалтерлік есепте мынадай шоттар корреспонденциясы анықталады:  
1. Егер акционерлік қоғам дивидендті резервтік капитал есебінен төлеген 

жағдайда-6500 теңге сомасына: 
                                                                                                                               ДТ                КТ 

55 «Резервтік капиталң бөлімше шоттары                                                      6500    
     3030 «Артықшылығы бар акциялар бойынша есеп  

айырысуң                                                                                                             6500 
2. Егер дивиденд өткен жылдардың бөлінбеген  табысы есебінен   төленген 

жағдайда-26000 теңге сомасына:  
                                                                                                                             ДТ                  КТ 

562 «Өткен жылдардың бөлінбеген табысы  
       (жабылмаған зияны)ң                                                                                  26000 

     3030 «Қарапайым акциялар бойынша  есеп айырысуң                                            20000   
     3030 «Артықшылығы бар акциялар бойынша есеп  

айырысуң                                                                                                            6000 
 

Өз білімін тексеру сұрақтары: 
 

1. Меншікті капиталдың мәнін ашып көрсетіңіз. 
2. Меншікті капитал қандай элементтерден тұрады? 
3. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің ұйымдық-құқықтық нысандарына 
байланысты олардың жарғылық капиталының құрылу ерекшеліктерін 
түсіндіріңіз. 
4. Акционерлік қоғамның жарғылық капиталының құрылуы қандай 
құжаттармен реттеледі? 
5. Қарапайым акциялардың басым артықшылығы бар акциялардан 
айырмашылығы неде? 
6. Төленбеген капиталдың мәнін түсіндіріңіз. 
7. Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі қандай шотта 
анықталады? Ол шотқа сипаттама беріңіз.  
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8. Есепті кезеңнің аяғында алынған таза табыстың пайдаланылуы бойынша 
қандай бухгалтерлік жазулар орындалады? 
9. Халықаралық тәжірибеге сәйкес серіктестіктердің таза табысының 
(пайдасының) оның құрылтайшылары арасында бөлінуі қандай әдістер 
бойынша жүзеге асырылады? 
10. Резервтік капиталдың құрылу мақсатын айқындаңыз. 
11. Эмиссиялық табыс дегеніміз не? 
12. Қосымша төленбеген капиталдың мәнін түсіндіріңіз.  
13. Қайтарылып алынған капитал дегеніміз не? 
14. Дивиденд деген не? Ол қандай көздерден төленеді?  
15. Есептелінген дивиденд сомасына қандай бухгалтерлік жазу орындалады?                   
16. Міндеттемелер деген не? 
17.Ұзақ мерзімді міндеттемелерді атаңыз. 
18. Ағымдағы міндеттемелерді атаңыз. 
19. Несиелер деген не? 
20. Қысқа мерзімді несиелер қандай мақсаттар үшін беріледі? 
21. Ұзақ мерзімді несиелер қандай мақсаттар үшін беріледі? 
22. Несиелердің есебі қандай шоттарда жүргізіледі? 
23. Салық деген не? 
24. Салықтың қандай түрлері бар? 
25.Субъектінің бюджетпен есеп айырысу операцияларының есебі қандай 

шоттарда жүргізіледі? 
26. Салық төлемі деген не? 
27. Бухгалтерлік табыс деген не? 
28. Салық салынатын табыс деген не? 
29. Облигация деген не? 
30. Облигациялардың қандай түрлері бар? 
31. Номиналдық және нарықтық проценттік ставкалардың мәнін түсіндіріңіз? 

 
Өзіндік жұмысты орындау үшін берілген тапсырмалар: 

1 - Тапсырма.Төмендегі мәліметтерді пайдаланып, кәсіпорын жұмыскерлерінің 
еңбек ақысын, еңбек ақыдан ұсталымдарды (арнайы кесте арқылы)  және 
әлеуметтік салық сомасын есептеңіз. Сол сомаларға шоттар  
корреспонденциясын орындаңыз. 
 

Тапсырманы  орындау үшін берілген мәліметтер: 
1. Махмутов Д.-директор, мерзімдік еңбек ақы (штаттық кестеге сай) -52000т. 
2. Ахметова С.-бас бухгалтер, мерзімдік еңбек ақы (штаттық кестеге сай)-

45800т. 
3. Әбенова Д.-хатшы, мерзімдік еңбек ақы (штаттық кестеге сай)-30000т. 
4. Серіков Б.-менеджер, мерзімдік еңбек ақы (штаттық кестеге сай)-43000т. 
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Еңбек ақы сомасын және ұйымдастыруды көрсету үшін төмендегі кестені 
пайдаланыңыз. 
 
       

  
        
        
        

 

2 -Тапсырма 

Төмендегі операциялар бойынша шоттар корреспонденциясын орындаңыз: 
Шаруашылық операциялары Сомасы, 

теңге 
Шоттар 
корреспонденциясы 

ДТ КТ 

1. Есепті жылдың бөлінбеген табысынан 
резервтік капиталға аударым жасалынды 

81400   

2. Резервтік капиталдан акциялар бойынша 
дивиденд есептелді 

14200   

3. Өткен жылдың зиянын резервтік капитал 
арқылы жапты 

125000   

4. Жарғылық капиталға салынатын салымдар 
бойынша құрылтайшылардың қарыз сомасы 
көрсетілді 

210000   

5. Хабарланған капитал сомасы төленді: 

а) есеп айырысу шотына қабылданған нақты 
ақша түрінде 

100000   

ә) кассаға төленген нақты ақша түрінде 20000   

б) жабдықтар түрінде 40000   

в) негізгі құрал түрінде 5000   

 

 Айдын мен Досжан компьютерде жұмыс істеуді үйрету мақсатында 
серіктестік ашуға шешім қабылдады. 2012 жылдың 10 қаңтарында компания 
«Айдосң деген атпен ЖШС-гі болып тіркелді. Құрылтай келісім шартында 
серіктестіктің жарғылық капиталы 200000 теңге болатындығы көрсетілген. 
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 Жарғалақ капиталдағы Айдынның үлесі - 40% -80000 теңге, ал Досжандікі 
– 60%-120000 теңге.  
 2012 жылдың 15 қаңтарында Айдын жарғылық капиталға әрқайсысының 
құны 20000 теңге тұратын 2 компьютер және 20000 теңгені нақты ақша түрінде 
қосты. Ал, Досжан 2012 жылдың 28 қаңтарында құны 90000 тұратын ғимаратты 
қосты. 
 Жоғарыдағы мәліметтердің негізінде 2012 жылдың 31 қаңтарына «Айдосң  
ЖШС-нің кіріспе балансын құрыңыз. Әрбір құрылтайшының төленбеген 
капиталын анықтаңыз. 
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11.1 Қаржылық қорытынды есеп берудің маңызы және оны дайындап-
тапсыру тәртібі 

 Қаржылық қорытынды есеп беру деп - кәсіпорынның (шаруашылық 
жүргізуші субъектінің) өткен кезеңдегі қызметінің жағдайы мен нәтижесін 
сипаттайтын көрсеткіштер жүйесін атаймыз. Ол белгілі бір кезеңде субъектінің 
шаруашылық қызметінің жағдайы мен нәтижелері туралы жинақталған 
мәліметтерден тұратын ағымдағы есептің қысқаша мәлімдемесі болып 
табылатын есеп жазбаларының ерекше түрі. 

Қаржылық қорытынды есепті құру кәсіпорында жүргізілетін есеп 
жұмысының соңғы сатысы болып табылады. Қаржылық қорытынды есептің 
мәліметтері бойынша кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі 
қорытындыланады және де ол талдау жасау, кәсіпорынның шаруашылық 
қызметін жоспарлау үшін негізгі ақпарат көзі болып табылады.  

Кәсіпорын қызметіндегі нақты нәтижелердің шынайы және дәл 
көрсетілуі, барлық көрсеткіштердің  бір-бірімен тығыз байланысты болуы, 
есепті құруда әдістемелік және басқадай ережелердің сақталуы, қорытынды 
есеп деректерінің инвесторлар мен басқадай пайдаланушыларға түсінікті болуы 
қаржылық қорытынды есеп беруге қойылатын негізгі талаптар болып табылады.  

Қаржылық қорытынды есепті дайындаудың және тапсырудың 
Концептуалдық негіздерінде қаржылық қорытынды есептің бухгалтерлік есеп 
жүйесін реттеудің екінші деңгейін құрайтын және барлық шаруашылық 
жүргізуші құрылымдар басшылыққа алуға міндетті нормативтік-құқықтық 
құжат болып табылатын бухгалтерлік есеп стандарттарымен 
айқындалатындығы атап көрсетілген. 
 Қаржылық қорытынды есеп мерзім сайын дайындалып тапсырылады және 
оны пайдаланушы қалың топтың ақпарат жөніндегі қажеттерін 
қанағаттандырып отырады. Кейбір пайдаланушылар өкілеттіктері болған 
жағдайда қаржылық қорытынды есепте бар ақпаратқа қосымша ақпарат талап 
ете алады. Пайдаланушылардың көпшілігі қаржылық мәліметтердің негізгі 
қайнар көзі ретінде қаржылық қорытынды есепке сенім артуға тиісті.  

Субъектілер жылдық қаржылық қорытынды есепті меншік иелеріне, 
құрылтай құжаттарына сәйкес, мемлекеттік статистика органдарына тіркелген 
жерінде, мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарына - олардың құзіретіне 
сәйкес тапсырады. 

Қаржылық қорытынды есеп Қазақстан Республикасының валютасымен 
жасалуға тиісті. Өлшем бірлігі - мың теңге. 

Қаржылық қорытынды есепке дер кезінде орындалуына және 
дұрыстығына жауап беретін субъектінің басшысы және бас бухгалтері қол 
қояды.  

Жылдық қаржылық қорытынды есеп есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 
сәуіріне дейін тапсырылуға тиісті. Меншік иелері осы мерзім шегінде 
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қаржылық қорытынды есепті тапсырудың мерзімін анықтап тағайындай алады, 
бірақ ол жылына 1 реттен аспауы тиіс. 

Жылдық қаржылық қорытынды есеп үшін есепті кезең болып 1 қаңтардан 
31 желтоқсанға дейінгі күнтізбелік жыл алынады.  

Жаңадан құрылған субъект үшін бірінші есепті жыл оның мемлекеттік 
тіркеуден өткен сәтінен басталып, сол жылдың 31 желтоқсанымен аяқталды. 

Субъект тіркеуге алынған немесе заңды тұлға мәртебесін алғанға дейінгі 
жасалған операциялар бірінші есепті жылдық қаржылық есебіне кіреді. 

Заңды тұлғаның қаржылық қорытынды есебі оларды пайдаланушылар 
үшін жариялауға ашық болып табылады. Жылдың қаржылық қорытынды 
есептің дұрыстығы заңды тұлға немесе тәуелсіз аудитор ұсынған тәуелсіз 
аудиторлық қорытындымен расталады. 

Қаржылық есептер қаржылық қорытынды есеп берудің құрамдас 
бөліктері болып табылады.  

Субъектінің қаржылық қорытынды есебі төмендегі қаржылық есептерден 
тұрады: 

1. Бухгалтерлік баланс 
2. Қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижесі жөніндегі қорытынды есеп  
3. Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі қорытынды есеп  
4. Капиталдағы қозғалыс жөніндегі қорытынды есеп 
5. Қаржылық қорытынды есепке түсіндірме хат. 

 Төменде субъектінің қаржылық есептері тереңірек қарастырылды.  
 

11.2 Бухгалтерлік баланс 
 

 Өз бетінше есеп жүргізетін кез-келген шаруашылық жүргізуші 
субъектінің белгілі бір мезгілдегі қаржылық жағдайы бухгалтерлік баланста 
бейнеленеді. 

 Бухгалтерлік баланс субъектінің активтерін, міндеттемелерін және 
меншікті капиталын көрсетеді. 

Ұзақ мерзімді және ағымдағы активтердің, меншікті капиталдың, ұзақ 
мерзімді және ағымдағы міндеттемелердің жиынтық сомасы бухгалтерлік 
баланста былайша ашып көрсетіледі: 

Ұзақ мерзімді активтер: 
Негізгі құралдар мынадай баптарда ашып көрсетілуге тиісті: 
1. жер; 
2. ғимараттар мен құрылғылар; 
3. машиналар мен жабдықтар; 
4. жіктеуге сәйкес негізгі құралдардың басқадай түрлері; 
5. жинақталған тозу; 
6. аяқталмаған күрделі құрылыс. 
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Түсіндірме хатта олардың ішінен ұзақ мерзімге жалға алынған негізгі 
құралдар және ақшасы кейін төленетін негізгі құралдар жеке (бөлек) 
көрсетілуге тисті. 

Ұзақ мерзімді активтердің төмендегі баптары жеке ашып көрсетілуге тиісті: 
1. Материалдық емес активтер, амортизациялау кезеңін, әдісін және есепті 

кезеңдегі есептен шығарылғандарын көрсете отырып: 
-  гудвилл; 
-  патенттер, тауар таңбалары және басқалар. 
2. Ұзақ мерзімді инвестициялар: 
-  тәуелді заңды ұйымдарға инвестициялар; 
-  басқадай инвестициялар, егер олардың баланстық құнынан өзгеше    
   болса, ағымдағы құнын көрсете отырып; 
3. Ұзақ мерзімді дебиторлық борыштар: 
-  алынуға тиісті шоттар; 
-  алынған вексельдер; 
-  негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның еншілес серіктестіктері   
   арасындағы ішкі операциялардың нәтижесінде пайда болған   
   дебиторлық борыштар; 
-  акционерлік қоғамның лауазымды адамдарының дебиторлық   
   борыштары; 
-  басқадай дебиторлық борыштар. 
4. Алдағы уақыттың есебіне жататын шығыстар: 
 
Ағымдағы активтер 
Ағымдағы активтер ашып көрсетілуге тиісті төмендегі активтерден тұрады: 
1. Тауарлы-материалдық босалқылар; 
2. Есепті мерзімнен кейін бір жылдың ішінде есептен шығарылуы мүмкін 

алдағы уақыттың есебіне жататын шығыстар; 
3. Ақша қаражаттары. Пайдаланылуына шек қойылатын ақша қаражаттары 

ағымдағы активтерге жатқызылады, егер шектеу бір жылдың ішінде алынып 
тасталынатын болса; 

4. Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар, егер олардың баланстық 
құнынан айырмашылығы бар болса, ағымдағы құнын көрсете отырып; 

5. Есепті кезеңнен кейінгі бір жылдың ішінде алынуға тиісті дебиторлық 
борыштар: 

-  ағымдағы активтерді сатып алу үшін аванстық төлемде; 
-  алынуға тиісті шоттар; 
-  алынған вексельдер; 
-  негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның еншілес серіктестіктері   
   арасындағы ішкі операциялардың нәтижесінде пайда болған  
   дебиторлық борыштар; 
-  акционерлік қоғамның лауазымды адамдарының дебиторлық  

 337  



   борыштары; 
-  басқадай дебиторлық борыштар. 
Ағымдағы активтерге дебиторлық борыштар толығымен кіргізіледі, егер бір 

жылдың ішінде алынбайтын сома анықталған болса. 
Меншікті капитал 
Жарғылық капитал 
Түсіндірме хатта заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы есепті кезең 

ішіндегі өзгерістер туралы ақпараттарды ашып көрсету қажет. 
Акционерлік қоғамда акциялардың әрбір түрі бойынша төмендегі 

мәліметтер ашып көрсетілуге тиісті: 
-  хабарланған, шығарылған және айналымдағы (хабарланған, жазылған  
   және төленген капитал) акциялардың саны және сомасы; 
-  төленбеген капитал; 
-  акциялардың номиналдық және ағымдағы құны; 
-  олардың иелерінің құқықтары, дивиденд бөлудің шарттары; 
-  артықшылығы бар акциялар бойынша төленбеген дивидендтер; 
-  заңды тұлғаның қайтарып алған меншікті акциялары (айналымнан  
   шығарылған); 
-  алдағы уақытта шығару үшін хабарланған акциялар; 
-  басқадай капиталдың төмендегі баптары олардың есепті кезең ішіндегі  
   қозғалысын, пайдаланылуы бойынша шектеулерді көрсете отырып, ашып  
   көрсетілуге тиісті: 
-  акциялар бойынша сыйақы (қосымша төленген капитал); 
-  негізгі құралдарды, инвестицияларды қайта бағалау сомалары; 
-  резервтік капитал; 
-  бөлінбеген таза табыс (жабылмаған зиян). 
Ұзақ мерзімді міндеттемелер 
Ұзақ мерзімді міндеттемелерді ашып көрсету кезінде баланстың төмендегі 

баптары (бір жылдың ішінде жабылатын бөлігін алып тастағанда) жеке ашып 
көрсетілуге тиісті: 

1. Қамтамасыз етілген несиелер; 
2. Қамтамасыз етілмеген несиелер; 
3. Негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның еншілес серіктестіктерінің 

бір-біріне беретін несиелері; 
4. Кейінге қалдырылған салықтар. 
Түсіндірме хатта проценттік ставкалар, несиелердің қайтарылу мерзімі, 

төлемдердің кезегі және несие келісім-шартынан және қарыз беру шартынан 
туындайтын басқадай ерекшеліктер ашып көрсетілуге тиісті. 

Ағымдағы міндеттемелер 
Ағымдағы міндеттемелердің төмендегі баптары (кредиторлардың талаптары 

бойынша төленуге тиісті міндеттемелерді және есепті кезеңнен кейін бір 
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жылдың ішінде жабылуға жататын ұзақ мерзімді міндеттемелердің белгілі бір 
бөлігін қоса есептегенде) ашып көрсетілуге тиісті: 

1. қысқа мерзімді несиелер және овердрафт; 
2. ұзақ мерзімді несиелердің ағымдағы бөлігі (егер ол 20 пунктке сәйкес 

алынып тасталмаған болса); 
3. кредиторлық борыштар: 
-  төленуге тиісті шоттар және вексельдер; 
-  сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден алынған аванстар; 
-  салықтар бойынша қарыз; 
-  төленуге тиісті дивидендтер; 
-  негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның еншілес серіктестіктері  
   арасындағы қарыздар; 
-  акционерлік қоғамның лауазымды адамдарына борыштар; 
-  басқадай кредиторлық борыштар. 
4. төленуге тиісті есептелінген шығыстар; 
5. алдағы уақыттың есебіне жататын табыстар; 
6. төтенше жағдайлар бойынша есептелінген төлемдер. 
Егер заңды тұлға міндеттемелерді несие келісім шартына сәйкес ұзақ мерзім 

негізінде қайта қаржыландыруға шешім қабылдаса, ұзақ мерзімді 
міндеттемелердің ағымдағы бөлігі ағымдағы міндеттемелерден алынып 
тасталынады. Мұндай жағдайда міндеттемелердің сомасы және қайта 
қаржыландыру мерзімі ашып көрсетілуге тиісті. 

Бухгалтерлік есептің 2 «Бухгалтерлік баланс және қаржылық қорытынды 
есептегі негізгі ашып көрсетулерң стандартының (БЕС-2), қаржылық 
қорытынды есепті құру бойынша әдістемелік ұсыныстардың негізінде құрылған 
cубъектінің бухгалтерлік балансы төмендегі кестеде  (11.1.) келтірілді.  
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11.1 Кесте - БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС 1.01.2012 жыл 

                                                                                      мың теңге 

   
АКТИВ 

Қатар 
коды 

Есепті 
мерзімнің 

басына 

Есепті 
мерзімнің 

аяғына 
1 2 3 4 

І.Ұзақ мерзімді активтер: 
Материалдық емес активтердің бастапқы құны: 
Гудвилл  

 
 

010 

 
 
– 

 
 
– 

Патенттер  011 200.0 240.0 
Материалдық емес активтердің амортизациясы   

020 
 

360.5 
 

480.0 
Материалдық емес активтердің қалдық құны:    
Гудвилл  030 – – 
Патенттер  031 64.2 69.8 
Тауарлық белгі және басқалар  

032 
 

1795.3 
 

1830.7 
Негізгі құралдардың бастапқы құны:    
Жер  040 – – 
Ғимараттар мен құрылғылар  041 24270.0 25272.4 
Машиналар мен жабдықтар, өткізгіш тетіктер   

042 
 

18640.0 
 

19580.6 
Басқадай негізгі құралдар  043 38380 38134.0 
Жинақталған тозу 050 7285.5 7397.0 
Негізгі құралдардың қалдық құны:    
Жер  060 – – 
Ғимараттар мен құрылғылар  061 22680.5 20370.0 
Машиналар мен жабдықтар, өткізгіш тетіктер   

062 
 

15314.0 
 

18960.0 
Басқадай негізгі құралдар  063 36010.0 36260.0 
Аяқталмаған күрделі құрылыс  070 – – 
Инвестициялар:    
Еншілес серіктестіктерге салынған инвестициялар   

080 
 

– 
 

– 
Тәуелді серіктестіктерге салынған инвестициялар   

081 
 
– 

 
– 

Басқадай инвестициялар 082 105.5 160.5 
Дебиторлық борыштар:    
Алынуға тиісті борыштар  090 12530.0 11345.3 
Алынған вексельдер  091 – – 
Негізгі шаруашылық жүргізуші серіктестіктер мен 
олардың еншілес серіктестіктері арасындағы ішкі 
операциялар бойынша борыштар  

 
 
 

092 

 
 
 

– 

 
 

 
– 

Жұмыскерлердің және басқа тұлғалардың 
борыштары  

 
100 

 
– 

 
– 
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Басқадай дебиторлық борыштар   
110 

 
– 

 
– 

Алдағы кезең есебіне жататын шығыстар   
120 

 
– 

 
– 

І.бөлім бойынша жиынтық  88499.5 88996.3 
ІІ. Ағымдағы активтер: 
Тауарлы-материалдық босалқылар: 

   

Материалдар  130 4160.4 4659 
Аяқталмаған өндіріс 131 – – 
Тауарлар  132 4145.2 3745.7 
Алдағы уақыт есебіне жататын шығыстар   

140 
 

– 
 

– 
Дебиторлық борыштар:    
Аванстық төлемдер  150 3140.5 5780.0 
Алынуға тиісті борыштар  151 20560.4 19419.0 
Алынған вексельдер  152 – – 
Негізгі шаруашылық жүргізуші серіктестіктер мен 
олардың еншілес серіктестіктері арасындағы ішкі 
операциялар бойынша борыштар  

 
 
 

153 

 
 
 

– 

 
 
 

– 
Жұмыскерлердің және басқа тұлғалардың 
борыштары  

 
154 

 
– 

 
– 

Басқадай дебиторлық борыштар   
155 

 
3004.8 

 
10832.5 

Қысқа мерзімді қаржылық салымдар  160 – 210.4 
Ақша қаражаттары  170 1289.2 1954,6 
ІІ.бөлім бойынша жиынтық  36300.5 47203.7 
БАЛАНС  124800.0 136200.0 
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР Қатар 

коды 
Есепті 
мерзім 
басына 

Есепті 
мерзім 
аяғына 

ІІІ. Меншікті капитал:    
Жарғылық капитал  180 26000.0 26000.0 
Қосымша төленген капитал  190 – – 
Қосымша төленбеген капитал  200 – – 
Резервтік капитал  210 – – 
Бөлінбеген таза табыс (жабылмаған зиян)   

220 
 

140.0 
 

100.0 
ІІІ.бөлім бойынша жиынтық  26140.0 26100.0 

ІҮ. Ұзақ мерзімді міндеттемелер:    
Несиелер, оның ішінде:    
қамтамасыз етілген несиелер  230 30980 37500 
қамтамасыз етілмеген несиелер  231 – – 
Негізгі шаруашылық жүргізуші серіктестік пен 
олардың еншілес серіктестіктері арасында өзара 
берілген несиелер  

 
 

232 

 
 
– 

 
 
– 

Кейінге қалдырылған салықтар  240 690.5 960.0 
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ІҮ.бөлім бойынша жиынтық  31670.5 38460 
Ү. Ағымдағы міндеттемелер:    
Қысқа мерзімді несиелер және овердрафт   

250 
 

10460.5 
 

15500.0 
Кредиторлық борыштар:    
Төленуге тиісті шоттар мен вексельдер 260 18480.2 21110.0 
Алынған аванстар  261 5470.0 7550.0 
Салықтар бойынша борыштар  262 8640.3 9240.0 
Төленетін дивидендтер  263 – – 
Негізгі шаруашылық жүргізуші серіктестік пен 
олардың еншілес серіктестері арасындағы ішкі 
операциялар бойынша борыштар  

 
 

264 

 
 
– 

 
 
– 

Жұмыскерлердің және басқа тұлғалар- 
дың борыштары  

 
265 

 
– 

 
– 

Басқадай кредиторлық борыштар  
266 

 
8302.5 

 
12000.0 

Төленуге тиісті есептелген шығыстар  
267 

 
15636.0 

 
6240 

Алдағы кезең есебіне жататын табыстар  268 – – 
Төтенше жағдайлар бойынша есептелген төлемдер   

269 
 
– 

 
– 

Ү.бөлім бойынша жиынтық  86989.5 91640.0 
БАЛАНС  124800.0 136200.0 

 

11.3 Қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижесі жөніндегі қорытынды есеп 
  
         Бухгалтерлік есептің 3 «Қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижесі 
жөніндегі қорытынды есеп деп аталатын стандартына сәйкес субъектінің 
қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі жөніндегі қорытынды есебі оның таза 
табысының қалай құралатындығын көрсетеді. 
 Ол мынадай көрсеткіштерден тұрады: 
1. Өнімді (жұмысты, қызметті) сатып өткізуден түскен табыс 
 Өнімді (жұмысты, қызметті) сатып өткізуден түскен табысты қорытынды 
есепте көрсету үшін қосылған құнға төленетін салық, акциздер т.б. салықтар 
мен төлемдер, сонымен бірге сатып алушыларға жасалынған жеңілдіктер 
алынып тасталынады. 
 Бұл бап бойынша шаруашылық жүргізуші құрылымның негізгі 
қызметінен түскен табыс сомасы көрсетіледі. 
 Негізгі қызметтен түсетін табыс тауарлы-материалдық босалқыларды 
сатып-өткізуден, қызмет көрсетуден алынуы мүмкін, сонымен бірге негізгі 
қызметтің түріне байланысты проценттер, дивидендтер, гонорарлар түрінде 
алынуы мүмкін. 
2. Сатып-өткізілген өнімнің (жұмыстың, қызметтің) өзіндік құны 
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 Сатып-өткізілген өнімнің (жұмыстың, қызметтің) өзіндік құнына 
экономикалық мазмұнына сәйкес материалдық шығындар, еңбек ақы 
шығындары, еңбек ақы сомасынан есептелген сақтандыруға жарналар, негізгі 
құралдардың тозуы, басқа да шығындар деп аталатын шығын элементтері 
бойынша жинақталған өнімді өндірумен, қызметті көрсетумен, жұмыстарды 
орындаумен тікелей байланысты нақты шығындар енгізіледі. 
3. Жалпы табыс 
 Жалпы табыс өнімді (жұмысты, қызметті) сатып өткізудің қаржылық 
нәтижесі болып табылады және ол өнімді (жұмысты, қызметті) сатып-өткізуден 
түскен табыс пен сатып-өткізілген өнімнің (жұмыстың, қызметтің) өзіндік 
құнының арасындағы айырма ретінде анықталады. 
4. Кезеңдік шығыстар 
 Кезеңдік шығыстар – олар өнімдердің (жұмыстардың, қызметтердің) 
өндірістік өзіндік құнына апарылмайтын шығындар. Кезеңдік шығыстарға: 
 а) жалпы және әкімшілік шығыстары; 
 ә) сатып-өткізу операциялары бойынша шығыстар; 
 б) проценттерді төлеу бойынша шығыстар. 
5. Негізгі қызметтен түскен табыс (шеккен зиян) 
 Негізгі қызметтен түскен табыс жалпы табыс пен кезеңдік шығыстардың 
арасындағы айырма ретінде анықталатын сальдолық қаржылық нәтиже болып 
табылады. 
6. Қосалқы қызметтен түскен табыс (шеккен зиян)  
 Бұл көрсеткіште субъектінің қосалқы қызметінен пайда болған табыс 
(шеккен зиян) көрсетіледі.  
 Қосалқы қызметтен түскен табысқа айналымнан тыс активтерді сатып-
өткізуден түскен табыс, құнды қағаздарды сатып алудан, сатып алып қайта 
сатудан түскен табыс және т.б. табыстар жатады. 
7. Салық салынғанға дейінгі табыс 
 Бұл көрсеткіш есептеу жолымен 5 және 6 пункт көрсеткіштерінің 
қосындысы ретінде анықталады.  
8. Табыс салығы 
 Салық кодексінде белгіленген мөлшерде заңды тұлғаларға салынатын 
салық.  
9. Салық төленгеннен кейінгі табыс 
 Бұл көрсеткіш есептеу жолымен кәдімгі (салық салынғанға дейінгі) табыс 
сомасы мен табыс салығының арасындағы айырма ретінде анықталады.  
10. Төтенше жағдайлардан түскен табыс (шеккен зиян) 
 Төтенше жағдайлар – субъектінің кәдімгі қызметінен өзгеше оқиғалар мен 
операциялар. Әрине, ондай оқиғалар мен операциялар жиі қайталанбайды деп 
есептеледі. 
11.  Таза табыс 
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 Бұл көрсеткіш заңды тұлғалардың есеп беру мерзімінде алған таза 
табысын бейнелейді. 

 Төменде субъектінің бухгалтерлік есептің 3-ші стандартының (БЕС-3), 
қаржылық қорытынды есепті құру (жасау) бойынша әдістемелік ұсыныстардың 
негізінде құрылған қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі жөніндегі 
қорытынды есебі келтірілді (кесте 11.2.). 

11.2 Кесте - Қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижесі 
жөніндегі қорытынды есеп 

31 желтоқсан 2012 жыл 
(мың теңге) 

№ Көрсеткіштер атаулары Табыстар Шығыстар 
1 2 3 4 
1 Өнімді (жұмысты, қызметті) сатып-   
 өткізуден түскен табыс 10969 – 
2 Сатып-өткізілген өнімнің (жұмыс- 

тың, қызметтің) өзіндік құны 
 
х 

 
5675 

3 Жалпы табыс 5294 – 
4 Кезеңдік шығыстар 

Оның ішінде: 
- жалпы және әкімшілік шығыстар 
- проценттерді төлеу бойынша  
   шығыстар 
- сатып-өткізу шығыстары 

х 
 
х 
 
х 
х 

4245 
 

3064 
 

1181 
– 

5 Негізгі қызметтен түскен табыс (зиян) 1049 – 
6 Қосалқы қызметтен түскен табыс (зиян) 4967 4947 
7 Салық салынғанға дейінгі кәдімгі қызметтен 

алынған табыс (зиян) 
 

1069 
 
– 

8 Табыс салығы бойынша шығыстар х 969 
9 
 

Салық салынғаннан кейінгі кәдімгі 
қызметтен алынған табыс (зиян)  

 
100 

 
– 

10 Төтенше жағдайлардан түскен табыс (шеккен зиян)  
- 

 
- 

11 Таза табыс (зиян) 100 – 

 

 
11.4 Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі қорытынды есеп 

 Субъектінің қаржылық қорытынды есебінің барлық нысандары белгілі бір 
мақсатпен құрылады. Баланста субъектінің экономикалық ресурстарының 
(активінің) белгілі бір мерзімдегі нақты бары мен оларды қаржыландыру 
көздерінің жағдайы көрсетіледі. Субъектінің қаржы-шаруашылық қызметінің 
нәтижесі жөніндегі қорытынды есебінде оның есеп беру мерзімінде алған 
табысы көрсетіледі. 
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 Қорытынды есептің аталмыш нысандары субъектінің қаржылық 
жағдайын қарастыруда туындайтын барлық сұрақтарға жауап бере алмайды. 
Мысалы, субъектінің дивиденд төлеуге жататын ақша қаражаттары бар ма? Ол 
өзінің кредиторлық борыштарын жаба ала ма? т.б.  
 Осы сұрақтардың барлығына жауап беретін қаржылық қорытынды есептің 
жаңа нысаны - Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі қорытынды есеп.  
 Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі қорытынды есептің негізгі 
мақсаты: 
1. Есеп беру мерзімі ішінде заңды тұлғаларға ақша қаражаттарының келіп 

түсуі және шығуы жөнінде ақпараттарды беру; 
2. Есеп беру мерзімінде заңды тұлғалардың операциялық, инвестициялық 

және қаржылық қызметі жөніндегі ақпараттарды беру. 
       Операциялық қызмет дегеніміз – заңды тұлғаның табыс табу бойынша 
негізгі қызметі сонымен бірге қаржылық және инвестициялық қызметіне 
жатпайтын басқадай қызметі.  
 Шаруашылық жүргізуші субъектілер операциялық қызметтен болған ақша 
қаражаттарының қозғалысын тікелей немесе жанама әдістерді пайдалана 
отырып ашып көрсетеді: 
 1. Тікелей әдіс – бұл ақшаның келіп түсуі мен төленуінің негізгі түрлері 
ашып көрсетілетін әдіс. Бұл әдіс ақшамен жүргізілетін әрбір операцияны 
зерттеуге және ол операцияның субъект қызметінің қай түріне жататынын 
анықтауға негізделген. 
 Тікелей әдісті қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижесі жөніндегі 
қорытынды есептің әрбір бабына түзету (корректировка) жасау деп түсіну 
керек. Мұндай жағдайда түзетуді өнімді сатып-өткізуден түскен ақша түсімінен 
бастау керек. Одан тауарды сатып алу бойынша төленген барлық ақшаның 
сомасын, ағымдағы шығындар бойынша жұмсалған ақшаны, несие үшін 
проценттер сомасын, бюджетке төленген төлемдерді алып тастау керек. 
Жиынтығында операциялық қызметтен алынған ақша қаражаттары жағдайының 
сомасын шығарады.  
 Тікелей әдісті қолданған кезде операциялық қызметтің нәтижесінде пайда 
болатын ақша қаражаттарының қозғалысын бейнелейтін операцияларға 
төмендегі операциялар жатады: 
 а) тауарларды сатып-өткізуден және қызмет көрсетуден алынған ақша 
қаражаттары; 
 ә) жөнелтілетін тауарлы-материалдық босалқылар, көрсетілетін қызмет 
үшін алынған аванстардың сомасы; 
 б) проценттер, дивидендтер, басқадай әр түрлі сипаттағы табыстардың 
келіп түсуі. 
 Ақша қаражаттарының шығуы: 
 а) келіп түскен тауарлар және көрсетілген қызмет үшін 
жабдықтаушыларға және мердігерлерге ақша төлеу; 
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 ә) келіп түсетін тауарлы-материалдық құндылықтар, көрсетілетін 
қызметтер, атқарылатын жұмыстар үшін аванс төлеу; 
 б) еңбек ақы төлеу және басқадай төлемдер; 
 в) бюджетпен, әлеуметтік сақтандыру және қамсыздандыру 
органдарымен, бюджеттен тыс қорлармен есеп айырысу; 
 г) проценттерді төлеу; 
 д) басқадай төлемдер.  
 Төменде бухгалтерлік есептің 4 «Ақша қаражаттарының қозғалысы 
жөніндегі қорытынды есепң деп аталатын ұлттық   стандартының (БЕС 4), 
қаржылық қорытынды есепті құру бойынша әдістемелік ұсыныстардың 
негізінде құрылған субъектінің Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі 
қорытынды есебі келтірілді (кесте 11.3)     
 

11.3 Кесте - СУБЪЕКТІНІҢ АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ 
ҚОЗҒАЛЫСЫ ЖӨНІНДЕГІ ҚОРЫТЫНДЫ 

ЕСЕБІ (ТІКЕЛЕЙ ӘДІС БОЙЫНША) 
31 желтоқсан 2012 ж. 

 
 

Көрсеткіштер  
 

 
мың теңге 

1. Операциялық қызметтен болған ақша қаражаттарының қозғалысы  
1.1. Ақша қаражаттарының келіп түсуі: 
өнімді (жұмысты, қызметті) сатып-өткізуден түскен табыс (441) 
алынған аванстар 
проценттер 
дивидендтер 
басқадай түсімдер 

19709,8 
10969 
3773,8 

932 
650 
3385 

1.2 Ақша қаражаттарының шығуы: 
жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу 
еңбек ақы бойынша есеп айырысу 
әлеуметтік сақтандыру және зейнет ақы қорына аударымдар 
салықтар 
несие бойынша проценттер 
берілген аванстар 
басқадай төлемдер 

23882,9 
8420,2 
7396 
940 

4010,3 
630 

1639,5 
846,9 

Операциялық қызметтің нәтижесінде таза ақша қаражаттарының көбеюі 
(+) азаюы (–) 

 
-4173,1 

2. Инвестициялық қызметтен болған ақша қаражаттарының қозғалысы  
2.1.Ақша қаражаттарының келіп түсуі: 
Негізгі құралдарды сатып-өткізуден алынған табыс  
2.2. Ақша қаражаттарының шығуы: 
ұзақ мерзімді инвестиция 
Негізгі құралдар сатылып алынды 
Материалдық емес активтер сатылып алынды 

_ 
_ 
 
 

1585 
41  
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Қаржылық инвестициялар сатылып алынды  55 
Инвестициялық қызметтің нәтижесінде ақша қаражаттарының көбеюі (+) 
азаюы (–) 

 
-1681,5 

3. Қаржылық қызметтен болған ақша қаражаттарының қозғалысы  
3.1. Ақша қаражаттарының келіп түсуі: 
ұзақ мерзімді несиелер 
3.2. Ақша қаражаттарының шығуы 

 
6520 

– 
Қаржылық қызметтің нәтижесінде ақша қаражаттарының көбеюі (+) 
азаюы (–) 

+6520 

Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаттары 
Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаттары 

1289,2 
1954,6 

 
 2. Жанама әдіс – бұл таза табысқа немесе зиянға ағымдағы активтердің, 
ақшасыз операциялардың табыстар мен зиянның және міндеттемелердің 
өзгеруіне байланысты түзету (корректировка) жасалынатын әдіс. 
 Бұл әдіс бухгалтерлік баланс және қаржы-шаруашылық қызметтің 
нәтижесі жөніндегі қорытынды есептің ақпараттарына негізделген. 
 Жанама әдісте қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижесі жөніндегі 
қорытынды есептің әрбір бабын түзету (корректировкалау) көзделмейді. Бұл 
әдіске сәйкес есеп беру мерзіміндегі таза табыстың (зиянның) өткен есеп беру 
мерзімімен салыстырғандағы өзгеруі түзетіледі. 

 
Жанама әдісті пайдаланып таза табысты түзету 

 
Таза табысты корректировка- 

лаушы операциялар: 
 

Есептелінген тозу сомасы және амортизация 
(соманың өзгеруі) 

Кезең сайын есептелінген тозу және 
амортизация сомасы таза табыс сомасына 
қайта қосылады, өйткені олар ақша 
қаражаттарының шығуын тудырмайды   

Ағымдағы активтердің сомасының өзгеруі: 
Дебиторлық борыштардың, бо-
салқылардың, алдағы уақыттың есебіне 
жататын шығыстардың,  
Басқадай ағымдағы активтердің т.б.   

Ағымдағы активтердің өсуі ақша 
қаражаттары легінің азаюын туын-датады 
және ақша қаражаттарының шыққанын 
көрсетеді.  
   Ағымдағы активтердің азаюы есеп беру 
мерзімі ішінде ақша қаражаттары легінің 
көбеюін туындатады және ақша 
қаражаттарының келіп түсуін көрсетеді  

Ағымдағы міндеттемелердің сомаларының 
өзгеруі (қысқа мерзімді банк несиесін 
қоспағанда): 
Кредиторлық борыштардың, салық 
төлемдерінің, басқадай  
ағымдағы міндеттемелердің 

Ағымдағы міндеттемелердің өсуі есепті кезең 
ішінде ақша қаражаттары легінің көбеюін 
тудырады және ақша қаражат-тарының келіп 
түскенін көрсетеді.  
Ағымдағы міндеттемелердің азаюы ақша 
қаражаттары легінің азаюын тудырады және 
ақша қаражаттарының шыққанын көрсетеді   
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           Инвестициялық қызмет дегеніміз - ұзақ мерзімді активтерді сатып алу 
және сату, өтелетін несиелерді алу және беру.  
 Инвестициялық қызметтің нәтижесінде пайда болатын ақша 
қаражаттарының қозғалысына төмендегілер жатады: 

1. Ақша қаражаттарының келіп түсуі: 
- материалдық емес активтерді, негізгі құралдарды және басқа ұзақ мерзімді 

активтерді сатып-өткізуден; 
- қаржылық инвестицияларды сатып-өткізуден; 
- басқадай заңды тұлғалардан алынған несиелер; 
- басқадай түсімдер. 

2. Ақша қаражаттарының шығуы: 
- материалдық емес активтерді, негізгі құралдарды және басқа ұзақ мерзімді 

активтерді сатып алу; 
- қаржылық инвестициялар алу; 
- басқа заңды тұлғаларға несие беру; 
- басқадай төлемдер. 
 Инвестициялық қызмет бухгалтерлік баланстың ұзақ мерзімді активтер 
бөлімінде көрсетіледі. Оған бухгалтерлік баланстың ағымдағы активтер 
бөлімінде көрсетілетін қаржылық инвестицияға әсер ететін операциялар да 
жатады. Инвестициялық қызмет акцияларды, негізгі құралдарды және т.б. 
сатып-өткізуден болатын табыс немесе зиян (шығыс) көрініс табатын 
кәсіпорынның қаржы шаруашылық қызметінің нәтижесі жөніндегі қорытынды 
есепте де көрсетіледі. 
 Қаржылық қызмет – заңды тұлғаның (кәсіпорынның) нәтижесі меншікті 
капитал және қарызға алынған қаржылардың құрамы мен мөлшерінің өзгеруі 
болып табылатын қызметі.  
 Қаржылық қызметтің нәтижесінде болатын ақша қаражаттарының 
қозғалысын төмендегі операциялар айқындайды:  

1. Ақша қаражаттарының келіп түсуі: 
   а) акцияларды және басқа құнды қағаздарды шығарып, сатып-өткізуден; 

 ә) банк несиелерін алу; 
 б) басқадай түсімдер. 

2. Ақша қаражаттарының шығуы: 
 а) банк несиелерінің қайтарылуы; 
 ә) меншікті акцияларды қайта сатып алу; 
 б) дивиденд төлеу; 
 в) басқадай төлемдер. 
 Шаруашылық операцияларының саны көп болған жағдайда ақша 
қаражаттарының қозғалысы жөніндегі қорытынды есепті құру үшін арнайы 
жұмысшы кесте  (11.4.) жасау қажет. 

 

 348  



11.4 Кесте - Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі қорытынды 
есепті құру үшін қажетті жұмысшы кесте 

 
 2011 ж. 2012 ж. Көбеюі (+), 

Азаюы (–) 
2012 ж. 

Қызмет 
түрлері 
ОҚ,ИҚ, 
ҚҚ 

Активтер 
Материалдық емес активтер 
Негізгі құралдар  
Ұзақ мерзімді инвестиция 
Тауарлы-материалдық босалқылар 
Алдағы уақыттың есебіне жататын 
шығыстар 
Басқадай ағымдағы активтер 
Ақша қаражаттары  
Дебиторлық борыштар  
Есептелінген тозу сомасы 
(амортизация) 

 
1859,5 
74004,5 
105,5 
 
8305,6 
 
– 
– 
1289,2 
26705,7 
 
7646,0 

 
1900,5 
75590,0 
160,5 
 
8404,7 
 
– 
– 
1954,6 
36031,5 
 
7877,0 

 
41 
1585,5 
55 
 
99,1 
 
– 
– 
665,4 
9325,8 
 
231 

 
ИҚ. 
ИҚ. 
ИҚ. 
 
ОҚ. 
 
ОҚ. 
ОҚ. 
АҚ. 
ОҚ. 
 
ОҚ. 

Меншікті капитал және 
міндеттемелер: 
Жарғылық капитал 
Резервтік капитал 
Ұзақ мерзімді несиелер 
Кейінге қалдырылған салықтар 
Қысқа мерзімді кредиторлық борыш 

 
 
– 
– 
30980,0 
690,5 
 
86989,5 

 
 
– 
– 
37500,0 
960,0 
 
91640,0 

 
 
– 
– 
6520 
269,5 
 
4650,5 

 
 
ҚҚ. 
ҚҚ. 
ҚҚ. 
ОҚ. 
 
ОҚ. 

 
Жұмысшы кесте ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі қорытынды 

есепті құру мақсатында бухгалтерлік баланс және қаржы-шаруашылық 
қызметтің нәтижесі жөніндегі қорытынды есептің баптарындағы өзгерістерге 
талдау жасауға мүмкіндік береді. Бұл кесте негізінен ақша қаражаттарының 
қозғалысы жөніндегі қорытынды есепті жанама әдіс бойынша құруға жағдай 
жасайды.  
 Жоғарыда келтірілген кестенің мәліметтері негізінде  кәсіпорынның ақша 
қаражаттарының қозғалысы жөніндегі қорытынды есебі жанама әдіс бойынша 
құрылды (кесте 11.5.).      
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11.5 Кесте - СУБЪЕКТІНІҢ АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ 
ҚОЗҒАЛЫСЫ ЖӨНІНДЕГІ ҚОРЫТЫНДЫ 

ЕСЕБІ (ЖАНАМА ӘДІС БОЙЫНША) 
31 желтоқсан 2012 ж. 

 
1.Операциялық қызметтен болған ақша қаражаттарының  қозғалысы мың теңге 
Таза табыс 
Таза табысты корректировкалаушы (өзгертуші) операциялар:  
Тозу және амортизация  
Дебиторлық борыш сомасының өзгеруі  
Тауарлы-материалдық босалқылардың өзгеруі  
Кредиторлық борыштардың өзгеруі 
Салықтар бойынша есептеулердің өзгеруі 

100 
 
+231 
–9325 
–99,1 
+4650,5 
+269,5 

Операциялық қызметтің нәтижесінде ақша қаражаттарының көбеюі (+) 
азаюы (–)                                       

 
–4173,1 

2.Инвестициялық қызметтен болған ақша қаражаттарының 
қозғалысы 
Ақша қаражаттарының келіп түсуі: 
Негізгі құралдарды сатып-өткізуден алынған табыс  
Ақша қаражаттарының шығуы: 
ұзақ мерзімді инвестиция 
Негізгі құралдар сатылып алынды 
Материалдық емес активтер сатылып алынды 
Инвестициялық қызметтің нәтижесінде ақша қара-жаттарының көбеюі (+) 
азаюы (–) 

Мың теңге 
 
 

– 
 

– 55 
– 1585,5 
– 41 
 
– 1681,5 

3.Қаржылық қызметтен болған ақша қаражаттарының қозғалысы 
Ақша қаражаттарының келіп түсуі: 
ұзақ мерзімді несиелер 
Ақша қаражаттарының шығуы 
Қаржылық қызметтің нәтижесінде ақша қаражаттарының көбеюі (+) азаюы 
(–) 

 
+6520 
    – 
 
+6520 

Ақша қаражаттарының көбеюінің (+) азаюының (–) жиынтығы 
Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаттары 
Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаттары 

 
+665,4 
1289,2 
1954,6 

 
 

Өз білімін тексеру сұрақтары: 
 

1. Қаржылық қорытынды есептің маңызын ашып көрсетіңіз.  
2. Қаржылық қорытынды есеп қайда тапсырылады? 
3. Қаржылық қорытынды есеп қандай мерзімге тапсырылуға тиісті? 
4. Есепті кезең дегеніміз не? 
5. Қаржылық қорытынды есептің құрамына қандай қаржылық есептер кіреді? 
6. Бухгалтерлік баланс нені көрсетеді? 
7. Бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұнын ашып көрсетіңіз. 
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8. Қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижесі жөніндегі қорытынды есепте не 
көрсетіледі? 
9. Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі қорытынды есепті құрудың 
қажеттілігі неде? 
10. Шаруашылық жүргізуші субъектінің операциялық қызметі дегеніміз не? 
11. Шаруашылық жүргізуші субъектінің инвестициялық қызметі дегеніміз не? 
12. Шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық қызметі дегеніміз не? 
13. Заңды тұлғаның операциялық қызметінен түскен ақша қаражаттарының 
қозғалысы қандай әдістермен ашылып көрсетіледі? Олардың мәнін түсіндіріңіз. 

 

Өзіндік жұмысты орындау үшін берілген тапсырма: 
 
                     Тапсырма:  Қаржылық қорытынды есепті құру  
 
        2012 жылдың наурыз айының журнал-ордерлерін жабыңыз; барлық 
синтетикалық шоттар бойынша ақырғы қалдықтарды тексеріңіз; 11.1. есеп 
бойынша алынған айналым ведомосын пайдаланып  «Бірлікң жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің:  

1. Бухгалтерлік балансын;  
2. Табыстар мен шығыстар жөніндегі қорытынды есебін; 
3. Ақша қозғалысы жөніндегі қорытынды есебін; 
4. Меншікті капиталдағы өзгерістер жөніндегі қорытынды есебін 
5. Есеп саясаты және түсіндірме хат жөніндегі ақпаратты құрыңыз.  
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